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1. Innledning
Som man forstår av navnet, retter Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett (FOBU)
oppmerksomheten mot idrett blant barn og unge. Gjennom systematisk, kritisk og vitenskapelig
basert forskning produserer vi kunnskap om organisert idrettsaktivitet i skolealder, altså 6–19 år.
Men der skoleforskere hovedsakelig konsentrerer seg om hva disse barna gjør på skolen, fokuserer vi
på hva de gjør når de går derfra. Gjennom idretten utvikler vi ofte andre ferdigheter enn dem vi
trenes i på skolen.
Ved FOBU jobber vi etter to hovedlinjer: Den ene er talentutvikling av barn og ungdom, og den andre
er deltagelse i breddeidretten. Førstnevnte skal gi oss morgendagens helter, sistnevnte skal gi oss
morgendagens helse og idrettsglede. Organisert idrett er viktig både for å utvikle gode
toppidrettsutøvere og for fysisk og psykososial utvikling.
Spørsmålene
Å forske på barne- og ungdomsidrett handler om å bruke en vitenskapelig tilnærming til begreper
som sunn og riktig trening, foreldrerollen, trener-utøver-forholdet og idrett som viktig
samfunnsarena. Men det handler også om å finne ut hvordan vi følger opp unge utøvere, hvordan vi
tilrettelegger for at barn og unge skal kunne drive med idrett, eller å se på verdien av å ha en arena
der alle kan føle mestring. Idrett er en vesentlig del av den norske kulturen og en viktig møteplass.
Mange av temaene ovenfor er en del av forskningsporteføljen vår, og vil alltid være interessante.
Men så lever jo ikke idretten i noe vakuum, den beveger seg i takt med samfunnet den er en del av.
Dette gjør at det stadig kommer temaer vi trenger ressurser til å se nærmere på, og vår forskning kan
bidra til å belyse disse spørsmålene og sikre en bærekraftig utvikling av idretten. Et eksempel kan
være konsekvensene av de senere årenes økte profesjonalisering av trenere. Hvordan vil dette
påvirke idrettsopplevelsen hos barn og unge? Vil disse endringene føre til et bedre miljø for
langtidsdeltagelsen? Hvilke livsferdigheter vil unge utøvere utvikle ved en slik endring?
Formidlingen
Vi har mange spørsmål, og gjennom de fire årene senteret har vært i drift, har vi også fått mange
svar. Men det er jo til liten nytte hvis ingen får vite om dem. En viktig del av virksomheten er derfor å
vise offentligheten hva vi lærer. Som et ledd i forskningsformidlingen har vi fra 2013 avholdt en årlig,
internasjonal konferanse ved Norges idrettshøgskole (NIH). Representanter fra Norges
idrettsforbund, idrettens særforbund og flere enkeltklubber er til stede, og det samme er norske og
internasjonale fagfolk. På samme måte er våre folk til stede ved lignende arrangementer i utlandet,
og i 2016 presenterte vi til sammen 35 fagbidrag på 16 kongresser internasjonalt. I tillegg har vi tett
kontakt med idretts-Norge, vi bidrar til kursutvikling for trenere og skriving av fagbøker, og vi holder
jevnlig foredrag på faglige seminarer rundt i Norge.
Forskningen vår holder og skal holde et høyt faglig nivå, og vi publiserer i fagfellevurderte tidsskrifter.
Vi forsøker også å synliggjøre oss i mediene, i tillegg til å gjøre kunnskapen tilgjengelig gjennom våre
egne nettsider.
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Unik ressurs
FOBU har eksistert i fire år. På disse fire årene har vi utviklet et godt fundament for å produsere
kunnskap som kan komme samfunnet og våre yngste borgere til gode. I 2017 har vi fire stipendiater
som disputerer. Dette er kolleger med en sjelden og spesifikk kompetanse på barne- og
ungdomsidrett, og som er klare for viktige samfunnsmessige oppdrag.
Prosjektene som presenteres senere i årsrapporten, representerer noe av det vi anser som viktigst å
bli kloke på akkurat nå. Samtidig ser vi behovet for mer forskning på barne- og ungdomsidrett. Vi er
et relativt lite forskningssenter, men vi har en kompetanse som er unik i norsk sammenheng, og vi
ønsker å kunne bruke denne kompetansen til å utvikle oss til det beste for det norske samfunnet og
norsk idrett også i årene som kommer.

2. Organisering
Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett er integrert i flere fagseksjoner ved Norges
idrettshøgskole. Det betyr at vi er en egen enhet med egne formål, men at flere av prosjektene våre
finansieres helt eller delvis i samarbeid med andre seksjoner ved idrettshøgskolen. Uavhengig av
hvem som finansierer den enkelte forsker, jobber alle sammen, på samme sted, og som ett fagmiljø.
Når vi senere i årsrapporten presenterer prosjektene vi jobber eller har jobbet med, er de sortert
etter hvordan de er finansiert – selv om selve forskningen altså springer ut fra samme miljø.
FOBU ledes av professor Pierre-Nicolas Lemyre, som i tillegg er seksjonsleder for coaching og
psykologi, også dette ved NIH. FOBU samarbeider tett med coaching og psykologi-seksjonen, så vel
som med seksjon for kultur og samfunn og seksjon for fysisk prestasjonsevne. Den nære
tilknytningen til de ulike fagmiljøene ved NIH har gjort det mulig for FOBU å etablere en bredere
forskningsportefølje enn vi ville greid hvis vi sto alene.
FOBU har en egen referansegruppe, hvis formål er å vurdere og komme med innspill til
strategiplaner, budsjetter, fremdriftsplaner for FoU-prosjekter, samt årsrapport og status innenfor
senterets virksomhetsområder. Referansegruppens medlemmer består av NIHs rektor, og fra
representanter fra Norges idrettsforbund, Kulturdepartementet og Olympiatoppen. Forrige
referansegruppemøte ble avholdt 7. september 2016.
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3. Finansiering og økonomi
Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett finansieres hovedsakelig gjennom bidrag fra
Kulturdepartementet og Norges idrettshøgskole.
Kulturdepartementet bidro i 2016 med 3 millioner kr. som en grunnstøtte til drift og videreutvikling
av senteret. NIH har forpliktet seg til å bidra med satsning på senterets forskningsområdet. For 2016
er dette bidraget estimert til 2 995 901 kr. NIH bidro med infrastruktur, arbeidskraft og
arbeidsgiveransvar for senterets ansatte. NIH bidro 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 2016
 Kulturdepartementet bevilget 3 millioner i grunnstøtte til drift og videreutvikling av
Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett (FOBU) i 2016.
 Norsk Toppfotballsenter støttet prosjektet «Psykologiske faktorer av betydning for spiller- og
prestasjonsutvikling i norsk fotball» med 267 135 kr.
 Kunsthøgskolen i Oslo støttet prosjektet «Utvikling av unge utøvere i kunst og sport» med
379 692 kr.
 Norges Skiforbund støttet prosjektet «Betydningen av behovsstøttende coaching på unge
utøvere i utvikling: et selvbestemmelsesteori perspektiv» med 174 000 kr.
 EUs syvende rammeprogram har finansiert PAPA-prosjektet («Promoting Adolescent health
through an intervention aimed at improving the quality of their participation in Physical
Activity»), som undersøker hvordan barne- og ungdomsfotball kan påvirke helsefremmende
variabler. FOBU og NIH bidrar her med lønnsmidler til to stipendiater og en veileder.
 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 postdoktor
som forsker på temaer knyttet til senterets satsningsområde. NIHs bidrag til
forskningssenteret er ikke inkludert i senterets regnskap og budsjetter.
 Et resultat på kr 2 005 075 ble overført fra 2015 til 2016. Av disse midlene var 443 688,- fra
Norges idrettsforbund (NIF), 100 000,- fra Olympiatoppen, 25 086,- fra det europeiske
fotballforbundet (UEFA), og 18 485,- var overskudd fra et oppdragsprosjekt finansiert av
Akershus fylkeskommune. Dette betyr at 1 417 817 kroner ble overføring av basisbevilgning
fra Kulturdepartementet. Overføringen av basisbevilgning var knyttet til igangsatte
prosjekter som avsluttes flere år frem i tid.
 Et resultat på kr 558 380,- fra 2016 overføres til 2017. Av disse er kr 100 000 midler fra
Olympiatoppen, kr 17 741,- fra UEFA og kr 18 485,- et overskudd på et oppdragsprosjekt
finansiert av Akershus fylkeskommune. Kr. 422 154,- er en overføring av basisbevilgningen
fra Kulturdepartementet. Overføringen av basisbevilgningen er knyttet til igangsatte
prosjekter, og midlene benyttes i 2017.

5

Årsrapport 2016

4. Personell
Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett har i 2016 hatt ansatte i 6,3 årsverk, i tillegg kommer
forskningsmedarbeidere som har vært ansatt på timesbasis. NIH har støttet senteret med interne
bidrag i form av veiledning av stipendiater og satsning på prosjekter innenfor forskningssenterets
satsningsområder. Ved seksjon for coaching og psykologi (SCP), seksjon for kultur og samfunn (SKS)
og seksjon for fysisk prestasjonsevne (SFP) har tilsammen 10 ansatte, beregnet til 3,8 årsverk, vært
tilknyttet prosjekter ved senteret.
Følgende personer har vært ansatt ved FOBU i løpet av 2016:

Pierre-Nicolas
Lemyre
Leder og professor
Veileder Gro
Jordalen

Kristin Andersen
Koordinator

Tynke Toering
Forsker
Barne- og ungdomsfotball

Svein S Andersen
Professor II
Veileder Christian
Bjørndal

Anne Marte
Pensgaard
Professor II

Linn Engdahl Lysvik
Forskningsmedarbeider

Christian Thue
Bjørndal
Stipendiat
Talentutvikling i
norsk lagidrett

Hege Landgraff
Stipendiat
Fysisk utvikling hos
unge utholdenhetsutøvere

Hedda Berntsen
Stipendiat
Den
behovsstøttende
treneren

Siv Gjesdal (SCP)
Stipendiat
PAPA -Motivasjon i
barne- og
ungdomsidrett

Heidi Haraldsen
Stipendiat
Utvikling av unge
utøvere i kunst og
sport

Fam Lockert
Vitenskapelig
assistent

Andre FOBU-medarbeidere:
Magne Hem Stenersen, Morten Ranslo Sandvik, Paal Uvaag mfl.

Ansatte ved NIH sine fagseksjoner som var tilknyttet prosjekter ved FOBU i 2016:
Yngvar Ommundsen
(SCP)
Professor
PAPA-prosjektet
Veilder Siv Gjesdal og
Bård Erlend Solstad
Bård Erlend Solstad (SCP)
Stipendiat
PAPA-prosjekt

Jostein Hallén
(SFP)
Professor
Veileder Hege Landgraff

Dag Vidar Hanstad (SKS)
Professor
Veileder Anna Maria
Strittmatter

Hallgeir Halvari (SCP)
Førsteamanuensis
Veileder Heidi Haraldsen

Lars Tore Ronglan (SCP)
Professor
Veileder Christian
Bjørndal

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

Anna-Maria Strittmatter
(SKS)
Stipendiat
Toppidretts-arrangement

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

Per Øystein Hansen (SKS)
Førsteamanuensis
Internasjonale
konkurranser for unge
utøvere & Verdier i norsk
idrett
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5. Forskningsprosjekter

I 2016 har forskningssenteret vært involvert i flere prosjekter innen sitt fokusområde på barne- og
ungdomsidrett. I prosjektene studerer vi psykososiale og fysiologiske variabler som påvirker
talentutvikling og livslang deltagelse i organisert idrett.

5.1 Doktorgradsprosjekter som finansieres av FOBU
Talentutvikling i norsk håndball
Stipendiat: Christian Thue Bjørndal
Hovedveileder: Professor Lars Tore Ronglan
Biveileder: Professor Svein S. Andersen
Startdato: 01.12.2012
Sluttdato: 13.02.2017
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1234
I dette prosjektet undersøker vi organiseringen av talentutviklingen i norsk håndball og hvordan
denne påvirker den individuelle utviklingen mot elitenivå. Prosjektet består av fire ulike studier, som
utforsker talentutvikling fra både et organisasjonsperspektiv og et individuelt perspektiv. I fokus står
samspillet mellom utøver, klubb, skole og forbund. Over fire år har vi fulgt nærmere 40 kvinnelige
spilleres vei mot et elitenivå. Målet har vært å undersøke forskjellene på suksessfulle og ikkesuksessfulle utviklingsforløp. Denne studien ble tildelt Young Investigators Award på European
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College of Sports Science i Malmö sommeren 2015, og er også blitt presentert på konferanser i Japan
og England. Resultatene fra studien er også blitt presentert på Nordiske seminarer for eliteidrett, og
inngår som et tema i topptrenerutdanningen til Norges Håndballforbund. Stipendiaten og veilederne
har også skrevet artikler om emnet i vitenskapelige tidsskrifter.

Fysisk utvikling hos unge utholdenhetsutøvere
Stipendiat: Hege Wilson Landgraff
Veileder: Professor Jostein Hallén
Startdato: 01.10.2012
Foreløpig sluttdato: 13.11.2017
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1224
I dette prosjektet følger vi grupper med barn fra de er 12 til de er 15 år. En gruppe med jenter og
gutter er rekruttert fra langrennsklubber, og en gruppe er rekruttert fra skoleklasser.
Vi måler deltakernes høyde og vekt, kjønnshormoner, kroppssammensetning, hjertedimensjon,
hematologiske verdier, maksimalt oksygenopptak (kondisjon), arbeidsøkonomi, muskelstørrelse og
muskelarkitektur, muskelstyrke og hurtighet. Gjennom prosjektet vil vi studere hvordan disse
variablene utvikler seg gjennom puberteten. Vi er spesielt opptatt av å se på hvordan
sammenhengen mellom ulike variabler endrer seg med vekst, utvikling og trening hos begge kjønn.
Det er ingen tidligere studier som har fulgt så mange barn over flere år og gjort de samme målingene
som vi gjør. Dette gjelder spesielt de hematologiske målingene, hvor vi måler total hemoglobinmasse
og blodvolum (antall liter blod i kroppen).
Til nå har vi gjort målinger av totalt 265 tolvåringer. Alle langrennsløperne og ca. halvparten av
skolebarna er invitert tilbake når de er 13 og 15 år. I løpet av høsten 2016 vil ca. 50 langrennsløpere
og 50 skolebarn, som da er 15 år, bli målt for tredje gang.
Vi er i 2016 blitt invitert til å presentere resultater og holde foredrag under Norges Friidrettsforbunds
kompetansehelg, samt et trenerseminar i regi av Sunn Idrett. I 2017 er vi invitert til Norges
Roforbunds trenerseminar og Olympiatoppens trenerseminar om ungdomsidrett.
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Motivasjonsmiljø i barne- og ungdomsidrett – persepsjoner av treners
oppførsel og motivasjonskvalitet, basert på PAPA-prosjektet
Stipendiat: Siv Gjesdal
Veileder: Professor Yngvar Ommundsen
Startdato: 01.05.2014
Foreløpig sluttdato: 30.04.2018
Prosjektnr. i regnskapsrapport: Stipendiatstillingen er tildelt FOBU fra NIH, med noe støtte fra
prosjektnr. 1258.
Vi ønsker å undersøke unge spilleres opplevelser i norske breddeklubber. Hvis man får mer kunnskap
om disse spillernes motivasjon og trivsel, og om persepsjoner av treneroppførsel, kan man få en mer
effektiv praksisveiledning. Målet er å tilrettelegge for positiv idrettsdeltagelse. Dette er et
omfattende prosjekt, der rundt 1900 spillere mellom 11 og 15 år, fra ulike deler av landet, har
deltatt. Undersøkelsen er basert på et spørreskjema som omhandler aspekter som motivasjon,
selvfølelse, angst, vitalitet og treneroppførsel. I tillegg til å være basert på data samlet inn gjennom
det internasjonale PAPA-prosjektet, ble det i 2014 samlet inn ytterligere data fra 500 jentespillere i
håndball og fotball, i alderen 11 til 19 år, som en del av et UEFA-finansiert prosjekt. Bakgrunnen for
denne innsamlingen er et ønske fra UEFA om å mer spesifikt fokusere på jenter.
Gjennom dette prosjektet vil vi se på forhold mellom miljømessige faktorer – som treneroppførsel og
strukturell organisasjon – og spilleres motivasjon. Vi vil også undersøke hva motivasjonskvalitet har å
si for spilleres angst, selvfølelse, trivsel og intensjon om å fortsette med idretten. I tillegg til dette vil
vi vurdere effektiviteten av et trenerprogram. Dette programmet er sentrert rundt det å skape et
positivt motivasjonsmiljø, og har en tydelig teoretisk basis. Vi vi undersøke gruppen før og etter
programmet, og vi vil også ha en kontrollgruppe. Funnene fra første artikkel ble presentert på
Nordisk ballspillnettverkseminar i Oslo i november.

Utvikling av unge utøvere i kunst og sport: Læringskontekstens rolle i
utøvernes motivasjonsprosesser relatert til deres prestasjon og psykisk helse
Stipendiat: Heidi Haraldsen
Hovedveileder: Professor Hallgeir Halvari
Biveileder: Førsteamanuensis Frank Abrahamsen
Startdato: 01.09.2016
Foreløpig sluttdato: 31.07.2019
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1259
I dette prosjektet undersøker og sammenligner vi læringskontekstens betydning for utøvernes
motivasjonsprosesser i forbindelse med prestasjon og psykisk helse.
Kunst og idrett er to felter der det jobbes mye med talentutvikling, men med utgangspunkt i
forskjellige læringstradisjoner og tilnærminger. Vi er nysgjerrige på hvordan ulike tilnærminger
innenfor ballett, klassisk musikk og idrett påvirker utøvernes motivasjonsprosesser. Vi ser derfor på
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samspillet som skapes i møte mellom utøvernes individuelle motivasjonsprofil og læringskonteksten,
og hvordan dette i neste omgang påvirker utøvernes prestasjoner og psykiske helse.
Vi ønsker også gjennom dette prosjektet å se på overføringsverdien mellom kunst og idrett, samt
stimulere til økt tverrfaglig samarbeid. Dette kan bidra til å styrke både kunst- og idrettsfeltet når det
gjelder tilrettelegging av en talentutvikling som fremmer både gode prestasjoner og psykisk helse.
Prosjektet er et samarbeid mellom FOBU, NIH, Balletthøgskolen og Barratt Due musikkinstitutt.
Deltakerne er i alderen 15–19 år, og er høyt selekterte utøvere som satser mot en profesjonell
karriere innenfor musikk, toppidrett eller dans.

5.2 Øvrige forskningsprosjekter som finansieres av FOBU
Betydningen av behovsstøttende coaching av unge utøvere i utvikling: et
selvbestemmelsesteori perspektiv
Forskningsmedarbeider: Hedda Berntsen
Hovedveileder: Professor Pierre-Nicolas Lemyre
Biveileder: Professor Michelle Fortier
Startdato: 26.05.2014
Foreløpig sluttdato: 31.12.2017
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1254
I dette prosjektet ønsker vi å se på sammenhengen mellom trenerens handlinger og utøvernes
motivasjon, trivsel og sportslige utvikling. 10 trenere ved et toppidrettsgymnas i Norge har
gjennomført et program (trenerkurs) over to måneder, fra august til oktober 2016. I løpet av denne
perioden deltok de på 3 workshops under ledelse av Hedda Berntsen. Den første workshopen
(samlingen) besto av en to timers presentasjon. Presentasjonen var basert på trenerheftet: Den
støttende treneren – Hvordan tilrettelegge for motiverte utøvere, trivsel og sportslig utvikling? Etter
presentasjonen fikk trenerne tilgang til det digitale trenerheftet, med informasjon om den støttende
trenerstilen, og de 7 videoene som beskriver hver strategi. I trenerheftets oppgave-del ble trenerne
bedt om å jobbe med én strategi i uken (7 strategier). Workshop to fokuserte på utfordringer trenere
kan møte på når de ønsker å ha en støttende trenerstil. Deretter diskuterte trenerne i grupper om
sine erfaringer med implementeringen av de støttende strategiene. Den tredje workshopen besto av
en-til-en-samtaler mellom trenerne og den ansvarlige forskeren. Forskningsprosjektet er
longitudinelt, og målingene skjer på tre tidspunkter over ett år.
Gjennom dette prosjektet håper vi å få mer kunnskap om hvordan treneres handlinger påvirker
utøvernes motivasjon, for å kunne bidra til å designe bedre trenerutdanninger i fremtiden og senke
frafallet i ungdomsidretten.
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Buskerudprosjektet – Flest mulig, best mulig, lengst mulig!
Forskningsmedarbeider: Hedda Berntsen
Veiledere: Professor Pierre-Nicolas Lemyre og professor Michelle Fortier
Startdato: 01.12.2015
Foreløpig sluttdato: 31.12.2016
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1254
Buskerudprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom FOBU, NIF og Buskerud Idrettskrets (alpint), og
handler om hvordan vi kan skape små, men gode motivasjonsmiljøer i idrettsklubbene. I den
anledning har vi utviklet og presentert kompetansemateriell for foreldre, trenere og utøvere i
alpinklubbene i Buskerud (Ål, Kongsberg, Geilo og Hemsedal). Målet har vært å øke bevisstheten
rundt faktorer som påvirker utøvernes motivasjonskvalitet.
Kompetansemateriellet som ble utviklet til trenere, foreldre og utøvere ble sendt til Buskerud
idrettskrets og Norges Skiforbund som to pdf-dokumenter våren 2016. Prosjektet ble avsluttet som
avtalt høsten 2016.

Ungdom i bevegelse – Hvordan beholde flere ungdommer lenger innenfor
den organiserte idretten?
Utført av: Professor Pierre-Nicolas Lemyre og forskningsmedarbeiderne Lene Røe og Fam Lockert
Startdato: 2013
Sluttdato: februar 2016
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1252
Dette er en rapport som handler om utviklingsarbeid og prosjekter i forbindelse med regjeringens
150-årsjubileumsgave til NIF. Målet med jubileumsgaven var å utvikle bærekraftige modeller for å
holde ungdom lenger i idretten. Dette ble utført gjennom 20 prosjekter fra hele Norge, og disse ble
tildelt midler fra og med 2013 til og med 2015. Av disse prosjektene var det syv idrettskretser, ni
særforbund og fire avdelinger av Friskis & Svettis. Prosjektene gjennomførte ulike tiltak, og beskrev
prosessene og hva de hadde oppnådd i løpet av prosjektperioden.
FOBU gjennomførte intervjuer, sendte ut spørreskjemaer og gjorde analyser av funnene. Resultatene
indikerte blant annet at det er viktig å møte ungdommene på den arenaen de allerede er engasjert i,
samt å tilrettelegge for eksisterende tilbud i idretten. Resultatene indikerte også at det var meget
verdifullt å ha en tydelig prosjektplan med realistiske mål og delmål. Mange av prosjektene ble for
ambisiøse, i den forstand at de satte seg mål som var vanskelige å innfri i praksis. I tillegg viste det
seg at en forankring og tilpasning til klubber og idrettslag var avgjørende for gjennomføringen, og
ikke minst for å utvikle bærekraftige prosjekter. Rapporten Ungdom i bevegelse ble ferdigstilt og
oversendt til NIF 1. februar 2016, og ble presentert i forbindelse med Ungdoms OL på Lillehammer
18. februar 2016.
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Internasjonale konkurranser for unge utøvere
Professor Svein S. Andersen og førsteamanuensis Per‐Øystein Hansen
Pågående prosjekt
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1228
I dette prosjektet undersøker vi hvor viktig det er med suksess på ungdomselitenivå i individuelle
utholdenhetsidretter. Vi sammenligner idretter med sen spesialisering (f.eks. skiskyting og langrenn)
med idretter hvor tidlig spesialisering regnes som en fordel (slik som alpint og skihopp). Et
omfattende datasett er etablert.
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 så vel kontinentale 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 til 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, YOG og junior-vm 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.
Foreløpige funn tyder på at det er noen vesentlige forskjeller mellom på den ene siden land med
svært strukturerte talentsystemer som vektlegger tidlig spesialisering, og på den andre siden land
med et løsere strukturert system med sen spesialisering på tvers av idretter. Det er små forskjeller
mellom ulike nasjoner hva angår suksess i juniormesterskap og disse utøvernes suksess på
seniornivå. Men det synes å være en effekt av kjønn på tvers av systemer. Funnene indikerer at den
norske og nordiske modellen, hvor topp- og breddeidrett er integrert, kan se ut til å være en
bærekraftig modell. En artikkel vil bli sendt til spesialnummer European Sport Management
Quarterly om talentutvikling.
En oppfølgingsspørsmål for dette prosjektet er hvordan elitekonkurranser for ungdom kan brukes
som en læringsarena i overgangen fra ungdomsidrett til toppidrett for utøvere, trenere, ledere og
støttepersonell.

Psykologiske faktorer av betydning for spiller- og prestasjonsutvikling i norsk
fotball
Utføres av: Førsteamanuensis Tynke Toering og professor Geir Jordet
Startdato: 01.11.2013
Foreløpig sluttdato: 30.06.2017
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1210 og 1260
Gjennom et tett samarbeid med Norsk toppfotballsenter (som eies av Norsk toppfotball,
interesseorganisasjonen til Tippeligaen og OBOS-ligaen) har vi tilgang til forskningsdata på alle
spillere, trenere og lag i den norske toppfotballen på herresiden. I dette prosjektet tester vi ut en
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modell som forsøker å predikere hvem som tar steget inn i toppfotballen og som lykkes med å utvikle
seg til å bli en internasjonal toppspiller. I tillegg førsøker vi å bruke modellen for å bidra til best mulig
spillerutvikling. I første fase laget vi profilerings- og monitoreringsverktøy som måler de ulike
faktorene i modellen. Forskningsgruppen innførte disse i Norske toppfotballklubber, samt en
europeisk toppklubb. Verktøyene blir nå brukt i praktisk treningsarbeid for trenere og spillere.
Prosjektet videreføres blant annet ved å teste verktøy i noen spesifikke klubber. Det publiseres
vitenskapelige og faglige artikler/bokkapitler, og resultatene ble presentert på ulike vitenskapelige og
faglige seminarer/konferanser.

Tankeboksen: E-læringsprogram for håndtering av opplevd prestasjonspress
og andre utfordringer hos ungdom i skole- og idrettssammenheng
Utføres av: Forskningsmedarbeider Linn Engdahl Lysvik
Veiledere: Professor Pierre-Nicolas Lemyre og psykolog Henrik Haaland Jahren
Startdato: 01.09.2016
Foreløpig sluttdato: 31.12.2017
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1256
Tall fra Helsedirektoratet viser en økning i psykiske plager og lidelser ned i ung alder, samt en økning i
antallet uføretrygdede unge mennesker. Med dette som bakteppe ønsker vi å undersøke nivået av
opplevd prestasjonspress hos ungdom i prestasjonsmiljøer.
I dette prosjektet tar vi sikte på å måle det opplevde prestasjonspresset på ulike skoler der
prestasjonene er spesielt avgjørende for elevenes fremgang på skolen. Vi sikter oss inn på for
eksempel profesjonsstudier, dansekompanier, Barratt Due-kompaniet og betalende privatskoler som
BI, Norges Kreative Høyskole etc. Vi ser for oss at vi kan inkludere rundt 1000 elever.
Målet er å kunne bidra med å utvikle mentale strategier som kan forbedre elevenes oppfatning av
miljøet – altså slik at de ikke lenger oppfatter det som svært prestasjonsrettet, og/eller at de selv
føler de kan takle det presset de opplever på en positiv måte. Det er lagt opp til opplæring i
psykoedukasjon og mentale strategier ved bruk av Tankeboksen AS sitt e-læringsprogram. Vi håper
intervensjonen direkte kan redusere prestasjonspresset, og indirekte forhindre frafall og skape et
bedre miljø i de respektive prestasjonsmiljøene som ofte preges av lite ivaretakelse og omsorg for
hverandre på grunn av høy konkurranse om plasser.
Denne forskningen kan gi ny innsikt og kunnskap om studenters opplevde prestasjonspress i ulike
prestisjefylte, men også prestasjonsorienterte prestasjonsmiljøer, og den gir FOBU et bredere
perspektiv på studenters psykiske helse generelt, og ikke kun i forbindelse med idrett.
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Unge utøveres utvikling
Utføres av: Professor Anne Marte Pensgaard
Startdato: 01.09.2016
Sluttdato: 31.12.2017
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1200
Den Internasjonale Olympiske Komité (IOC) har en egen medisinsk og vitenskapelig komité som med
ujevne mellomrom kommer med det de kaller IOC Consensus Statements, med temaer som er viktige
for eliteutøveres helse. Det 15. consensus statement i rekken heter «International Olympic
Committee consensus statement on youth athletic development». Dette ble utarbeidet etter at 18
internasjonale eksperter fra ulike fagfelter (fysiologi, medisin, psykologi, treningslære og
utøvererfaring) møttes 3 dager i Lausanne i Sveits for å diskutere og dele hva vi vet om hva som er
viktig for å utvikle unge utøvere med god helse og gode prestasjoner.
På bakgrunn av dette ble det skrevet en consensus statement som ble publisert i British Journal of
Medicine (BJM) i juni 2015. Norge hadde tre representanter i denne ekspertgruppen (profesor Lars
Engebretsen, professor Jorunn Sundgot-Borgen og professor Anne Marte Pensgaard).
I dette prosjektet vil vi formidle de viktigste retningslinjene som kom frem i dokumentet. Følgende
temaer blir berørt: hvordan påvirker den fysiske utviklingen til barn og unge som er i puberteten,
idrettsprestasjonene deres?; hvordan responderer unge på ulike treningsmetoder?; hva er risikoen
for skader og andre helserelaterte utfordringer blant unge utøvere?; hvordan kan dette forebygges?;
hva er status når det gjelder ernæring og spiseproblematikk?; hvor nyttig (eller unyttig?) er det å
(fysisk) teste unge utøvere?; hvilket psykisk stress og hvilken belastning opplever unge utøvere?;
hvordan kan vi coache unge utøvere på best mulig måte?

5.3 Prosjekter i regi av Norges idrettshøgskole (NIH), med
tilknytning til FOBU
Barne- og ungdomsfotball: PAPA-prosjektet
Utføres av: Professor Yngvar Ommundsen
Sluttdato: 30.04.2018
Ommundsen er veileder på veileder prosjektene «Motivasjonsmiljø i barne- og ungdomsidrett –
persepsjoner av treners oppførsel og motivasjonskvalitet basert på PAPA-prosjektet» og
«Trenerutdanning og dens innvirkning på treneres holdninger og praksis i organisert barne- og
ungdomsidrett».
PAPA-prosjektet er en del av et større EU-finansiert prosjekt som involverer 8 universiteter i 5 land –
England, Hellas, Spania, Frankrike og Norge. Dette er et av de største vitenskapelige
samarbeidsprosjektene som er gjennomført innen barne- og ungdomsfotball, og det involverer
nesten 1000 trenere og 8000 unge fotballspillere totalt. Norge har hatt to hovedpartnere som har
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delt arbeidet seg imellom, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen. I Norge ble det
gjennomført en omfattende datainnsamling før og etter fotballsesongen 2011, i tett samarbeid med
Norges Fotballforbund. I tillegg er det gjennomført en intervensjon på trenere i aldersbestemt fotball
i form av en en-dags-workshop, med mål om at disse skulle innta en mer pedagogisk hensiktsmessig
trenerrolle overfor sine unge spillere. Tilsvarende opplegg ble gjennomført i de fire andre landene et
halvt år etter den norske. En norsk bieffekt av samarbeidet med NFF er at PAPA-medarbeidere har
vært sterkt involvert i utviklingen av NFFs nye grunnbok i trenerutdanning, Flest mulig – lengst mulig
– best mulig.
Ulike sider ved prosjektet er presentert ved flere internasjonale og nasjonale og konferanser av ulike
forskere fra de ulike partneruniversitetene. EU avsluttet sin finansiering i 2013, men vitenskapelige
publisering er i gang og vil pågå for fullt i lang tid fremover. FOBU har i samarbeid med seksjon for
Coaching og Psykologi ved NIH for tiden ansatt to PhD-kandidater som arbeider med norske data fra
prosjektet. Miljøet ved Universitetet i Bergen har også en PhD-kandidat i sving på prosjektet.
Prosjektansvarlig ved Norges idrettshøgskole er professor Yngvar Ommundsen, og ved Universitetet i
Bergen er det professor Bente Wold og professor Oddrun Samdal som har ansvaret.

Trenerutdanning og dens innvirkning på treneres holdninger og praksis i
organisert barne- og ungdomsidrett
Stipendiat: Bård Erlend Solstad
Veileder: Professor Yngvar Ommundsen
Startdato: 10.08.2012
Sluttdato: 20.11.2016
Dette er et prosjekt der vi har fokusert på trenerens perspektiv i organisert barne- og ungdomsidrett.
Det er en del av det Europeiske Promoting Adolescent Physical Activity (PAPA) prosjektet, som
innbefatter England, Frankrike, Hellas, Norge og Spania. Det overordnede målet har vært å få en
bedre forståelse av hvordan treneres atferd påvirker deres egenrapportering av psykologisk velvære i
rollen som trener. I tillegg har vi undersøkt hvilke erfaringer trenere har med trenerutdanning.
Resultatene underbygger verdien av forskning som ikke bare fokuserer på utøveres motivasjon og
velvære i organisert barne- og ungdomsidrett, men som også setter søkelys på betingelser for at
trenerne selv skal oppleve god motivasjonskvalitet og velvære i rollen som trener. Det er rimelig å
anta at økt bevissthet blant trenere om hva som gir påfyll for deres eget psykologiske ve og vel, også
vil være til fordel for deres egne utøveres psykologiske utbytte av å delta i organisert barne- og
ungdomsidrett. Stipendiaten leverte sin doktorgradsavhandling 10. Oktober 2016 og skal disputere
på Norges idrettshøgskole 2. Mars 2017. Stipendiaten deltok på en motivasjonskonferanse på
Høgskolen i Sørøst-Norge i november 2016, hvor deler av resultatene fra avhandlingen ble
presentert.
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Avgjørende faktorer for utvikling av toppidrettsutøvere i Norge
Stipendiat: Gro Jordalen
Hovedveileder: Professor Pierre-Nicolas Lemyre
Biveileder: Associate Professor Natalie Durand-Bush, University of Ottawa
Startdato: 01.03.2013
Foreløpig sluttdato: 28.02.2017
Prosjektnr. i regnskapsrapport: Fikk bidrag til datainnsamling, kostandene er bokført på prosjekt
1200
Prosjektet har som formål å studere assosiasjoner mellom motivasjon og ulike evner for selvregulering blant utøvere i utviklingen mot en toppidrettskarriere, og hvordan disse påvirker
utøvernes utvikling og prestasjoner. Få studier har sett på direkte sammenhenger mellom disse
variablene, som blir undersøkt blant unge utøvere på høyt nivå, samt eliteutøvere innen vinteridrett.
Prosjektet benytter også oppdaterte og avanserte metoder innen kvantitativ og kvalitativ forskning,
og analysene er derfor av høy kvalitet. Vi har gjennomført tverrsnittstudier og longitudinelle studier,
for å henholdsvis kartlegge og følge utøvere over tid. Den første studien, en tverrsnittsundersøkelse
av unge utøvere, ble gjennomført i desember 2013 og januar 2014. Resultatene fra denne studien ble
presentert ved konferansene til European College of Sport Science og Association for Applied Sport
Psychology i 2015, og en artikkel er publisert hos Frontiers in Psychology – Movement Science and
Sport Psychology. I den andre studien, en intervjustudie med eliteutøvere gjennomført i 2014, blir
artikkel sendt til Journal of Applied Sport Psychology for publisering. Studie tre, en longitudinell
undersøkelse, ble gjennomført vintersesongen 2015/16. Fra denne studien har vi skrevet en artikkel
som skal sendes til Sport, Exercise and Performance Psychology, og vi analyserer en fjerde artikkel
som skal sendes til Psychology of Sport and Exercise. Vi ser her på hvordan sammenhengen mellom
motivasjon og evner for selv-regulering påvirker utøveres utvikling, og undersøker også i hvilken grad
motivasjon eller utøveres evne for selv-regulering utvikles først. Prosjektet er et samarbeid mellom
NIH, FOBU, Olympiatoppen og School of Human Kinetics ved University of Ottawa, i Canada.

«Ungdomsløftet» og toppidrettsarrangement for ungdom
Stipendiat: Anna Maria Strittmatter
Hovedveileder: Professor Dag Vidar Hanstad
Biveileder: Professor Eyvind Skille
Startdato: 15.10.2013
Sluttdato for prosjektet: 14.10.2017
Prosjektnr. i regnskapsrapport: Fikk bidrag til konferansedeltagelse, kostandene er bokført på
prosjekt 1200
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) sitt hovedargument for å
arrangere ungdoms-OL på Lillehammer 2016, var en antakelse om at arrangementet ville øke
deltakelsen av ungdom i den organiserte idretten, gi flere unge ledere og trenere og spille en viktig
rolle i NIFs politikk for ungdomsidretten.
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Målet med denne studien er å analysere hvordan ulike aktører formet og påvirket norsk
ungdomsidrettspolitikk i forbindelse med ungdoms-OL. Vi ser spesielt på hvordan det bidro til å
legitimere NIF. Studien er bygget opp rundt fire problemstillinger, som omfatter hele den politiske
prosessen, fra politikkformulering, via implementering og målgruppens oppfatning av politikken til
politikkens utfall.
Studien er basert på en kvalitativ undersøkelse som omfatter 33 intervjuer med aktører som var
sentrale i de politiske prosessene i forbindelse med Lillehammer 2016. Studien ble komplementert
med dokumentanalyser og observasjoner gjennomført før, under og etter arrangementet.
Fra prosjektstart i høst 2013 frem til slutten av 2016 ble studien og funnene presentert på flere
fagspesifikke konferanse i sport management og idrettssosiologi (blant annet i Dublin, Budapest,
Ottawa, Lillehammer og Loughborough). Under et seminar på Ullevål stadion i Oslo (i mai 2016) ble
også funn fra undersøkelsen blant frivillige på ungdoms-OL presentert og diskutert med
representanter fra norsk idrett.
I 2016 ble to artikler som omhandler målene og implementeringsprosess av ungdomsløftet gjennom
ungdoms-OL, publisert i internasjonale peer-reviewed tidsskrifter. I tillegg ble to andre artikler og
doktorgradsavhandlingen levert.
En rapport som omfatter spørreundersøkelsen av de frivillige under ungdoms-OL, ble publisert på
norsk og engelsk.

Utvikling av unge utøvere
Utført av: Postdoktor Elsa Kristiansen
Startdato: 15.11.2013
Sluttdato: 14.11.2016
Prosjektnr. i regnskapsrapport: Fikk bidrag til konferansedeltagelse, kostnadene er bokført på
prosjekt 1200
I starten av prosjektet har vi sett på hvordan ulike stakeholders har innflytelse over og påvirkning på
ungdom og talentutvikling. Vi har også undersøkt støtteapparatet som omgir utøvere på ulike nivåer
– alt fra unge utøvere som bare har foreldre og trenere som støtteapparat, til eliteutøvere med
mange personer i støtteapparatet. I prosjektets andre fase ble det samlet inn data under European
Youth Olympic Festival fra 25.–30. januar 2015 i Østerrike og Liechtenstein. Prosjektets forsker, Elsa
Kristiansen, er også redaktør i en antologi som utgis på Routledge forlag, der forfattere fra 17 land
skriver om hvordan talentutvikling blir gjort i tre ulike idretter. I antologien skriver Kristiansen selv
om Norge, og hun bruker kunstløp, langrenn og fotball som eksempler. Prosjektets tredje fase vil
handle om Youth Olympic Games. Kristiansen har i 2016 publisert 7 artikler i tidsskrifter og bøker og
holdt 7 innlegg på konferanser, hovedsakelig om unge idrettsutøvere, men også andre
idrettsrelaterte emner.
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Verdier i norsk idrett
Utføres av: Førsteamanuensis Per‐Øystein Hansen
Startdato: 01.11.2016
Foreløpig sluttdato for prosjektet: 31.12.2017
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1216
Studien har til hensikt å avdekke hvilke holdninger og verdier tillitsvalgte og ansatte i topp- og
breddeidrett har til grunnleggende verdispørsmål i norsk idrett. Temaene som skal undersøkes, er
blant annet doping og antidoping, åpenhet, fair play, skader, utstyr, korrupsjon, prestasjonspress,
spiseforstyrrelser, talentutvikling, alkohol, frivillighet, inkludering og idrettens finansieringsmodell.
Til tross for at Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er en verdibasert
organisasjon, finnes det svært lite forskning omkring hvilke verdier ledere, ansatte og frivillige mener
er viktige, og hvordan man forholder seg til verdiene i det daglige. Også internasjonalt er det svært få
studier, om noen, av hvilke holdninger og verdier aktører i idrettsorganisasjoner mener at definerer
idrettsorganisasjoner. Studien vil være kvantitativ, hvor et utvalg på 3000 respondenter vil bli invitert
til å svare på hvilke holdninger og verdier de mener definerer norsk idrett.
Utvalget er mer presist ansatte og tillitsvalgte i alle særforbund og idrettskretser, særkretsene/regionene i de 8 største særforbundene, idrettsstyret, ansatte i NIFs sentraladministrasjon, 4-5
idrettsråd i alle landets fylker, ansatte på Olympiatoppen og et utvalg toppidrettsutøvere.
Datainnsamlingen vil bli gjennomført av Ipsos MMI, og tidspunkt for gjennomføringen er stipulert til
desember 2016 – januar 2017.
Studien vil resultere i en rapport til NIF og Antidoping Norge. I tillegg vil det skrives flere
vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter innenfor fagfeltene idrettsfilosofi, idrettssosiologi
og sport management.
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5.4 Prosjekter som er planlagt igangsatt i 2017
Parent – idrettsforeldre – europeisk samarbeid
Utføres av: Professor Pierre-Nicolas Lemyre, Senior Lecturer Camilla Knight (Swansea University) og
forskere fra 6 andre europeiske universiteter
Startdato: 01.01.2017
Sluttdato: 01.07.2018
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1220
Det overordnede målet med prosjektet er å identifisere viktige problemstillinger i forbindelse med at
foreldre involverer seg i barnas idrettsutøvelse, og hva slags fysisk og psykisk betydning dette har for
utøveren. Gjennom prosjektet vil vi dokumentere forskning og informasjon som kan hjelpe foreldre
til å involvere seg i barnas idrettsdeltagelse på en god måte. Prosjektet vil bidra med å formidle og
tilgjengeliggjøre denne kunnskapen for foreldre, trenere, klubber og særforbund. Som en del av
prosjektet vil vi også produsere undervisningsmateriell.

Suksesskriterier i langrenn
Utføres av: Professor Pierre-Nicolas Lemyre og Professor Øyvind Sandbakk (NTNU)
Planlagt oppstart: august 2017
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1261
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 noe forsinket pga. en uforventet situasjon i langrenn, men det er planlagt med
oppstart i august 2017.
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Life balance in Norwegian Youth Sport
Utføres av: Professor Pierre-Nicolas Lemyre, og Associate Professor Natalie Durand-Bush, University
of Ottawa, samt en post doc. som ansettes våren 2017
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1217
Prosjektet vil fokusere på viktigheten av å lære unge utøvere å balansere trening med restitusjon for
å sikre sunn deltakelse i konkurranseidrett. Prosjektet vil kartlegge kunnskapsnivået per i dag i norsk
idrett, samt identifisere tiltak for å sikre bedre livsbalanse hos unge idrettsutøvere i Norge.
Forskningsresultatene vil kunne brukes til å danne grunnlag for bedre forebygging av idrettsskader og
utmattelse hos unge idrettsutøvere.

Life skills trough sports for young student athletes
Utføres av: Professor Pierre-Nicolas Lemyre og forskere fra University of Ottawa og Université Laval i
Québec, Canada
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1219
Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom FOBU og forskere fra University of Ottawa og
Université Laval (Canada). Prosjektet vil sørge for utviklingen av eksplisitte læringsstrategier som
fremmer overføring av ferdigheter utviklet i idrettskonteksten, til skolesammenhenger og andre
sammenhenger hos unge studentutøvere. Lærere vil få opplæring i overføring av livsferdigheter fra
idrett til andre kontekster for student-utøvere, og forskere vil samarbeide med lærere/trenere for å
skape konkrete muligheter i skoleklassen for å sikre overføring av ferdigheter gjennom et målrettet
program. Forskningsprosjektet vil fokusere på trenere, lærere og student-utøvere gjennom hele
prosessen. Et veiledningsprogram vil deretter bli publisert for alle idrettsgymnaser i Canada og Norge
som har lyst til å sette søkelys på overføring av livsferdigheter fra idrett til skole og andre
livskontekster for ungdom.

Ungdoms idrettsdeltakelse og treningsvaner
Stipendiat: ansettes våren 2017
Veiledere: Professor Ørnulf Seippel og Professor Åse Strandbu
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 3258
Dette er et prosjekt der det overordnede målet er å bidra med oppdatert og utdypende kunnskap om
ungdommers idrettsdeltakelse og idrettens sosiale status i ulike ungdomsmiljøer. NIH, NIF og FOBU
bidrar til prosjektet ved å finansiere en stipendiat som skal arbeide i samarbeid med forskere ved
Velferdsforskningsinstituttet NOVA og NIH.
I forbindelse med dette prosjektet vil vi benytte oss av Ungdata, som er en omfattende,
landsdekkende spørreundersøkelse med ungdom fra hele Norge. En del av undersøkelsen inneholder
spørsmål om idrett, fysisk aktivitet og fritid, og NOVA og NIH har inngått et samarbeid med
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Kulturdepartementet om å bruke Ungdata til å se på ulike sider ved ungdoms idrettsdeltakelse og
treningssvaner.
Satsningen er bygget opp rundt seks delprosjekter, som vil (1) gi generelle beskrivelser av norsk
ungdoms deltakelse i fysisk aktivitet og trening, (2) se på geografiske variasjoner i idrettsdeltakelse,
(3) studere frafall fra den organiserte idretten, (4) se på sosiale forskjeller i idrettsdeltakelse, (5)
studere dem som ikke trener (såkalt treningspassive) og (6) se nærmere på den gruppen som trener
på treningsstudio.

NIF-stipendiaten skal jobbe med et utvalg av disse temaene, men det vil også kunne være aktuelt å
arbeide med problemstillinger knyttet til idrettsorganisasjon og -politikk. Aktuelle spørsmål vil kunne
være sammenhengen mellom anleggsdekning og idrettsaktivitet, den frivillige innsatsen i norske
idrettslag og idrettslagenes arbeid med inkludering. For NIF-stipendiaten vil det derfor også kunne bli
aktuelt å bruke andre databaser enn Ungdata. Eksempler på aktuelle datakilder kan være NIFs
idrettsregistreing, Kulturdepartementets anleggsdatabaser og data fra SIVSCE.1, NIF-stipendiatstillingen utlyses i disse dager, og stipendiaten ansettes for en fireårsperiode (med 25%
undervisning). Hvordan stipendiatens prosjekt helt konkret utformes, vil være avhengig av
kompetansen og interessene til den som ansettes.

1

http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/C_Isc/Forskningsprojekter/SIVSCE

21

Årsrapport 2016

6. Formidling og informasjonsvirksomhet

FOBUs formidlingsvirksomhet i 2016 omfatter konferanser for praksisfeltet, som er arrangert av
senteret selv, foredrag ved nasjonale og internasjonale forskningskonferanser, bidrag til idrettens
egne utdanningsprogrammer, publisering på egne nettsider og jevnlig kontakt med norske og
internasjonale medier.

Konferanser arrangert av FOBU
Den 10. november 2016 arrangerte FOBU konferansen: «Developing children and youth through
sports». Konferansen ble holdt som et fagseminar på dagtid. Konferansen hadde omkring 240
deltakere, den nest største deltagelsen siden starten i 2013. Det som kjennetegner deltakerne på
seminaret, er at de jobber eller representerer idretten. De fleste er tilknyttet et særforbund, en klubb
eller et toppidrettsgymnas. Noen av deltakerne var undervisningspersonell og forskere tilknyttet
høgskoler og universiteter. Det er gledelig at seminaret når ut til dem som jobber i idretten, og som
dermed kan ta med seg informasjon og kunnskap tilbake for å sette ut i praksis. Anerkjente forskere
fra Frankrike, Storbritannia, USA og Canada ble invitert til Norges idrettshøgskole for å holde
foredrag og diskutere hva forskning sier om viktige psykososiale verktøy for utvikling av barn og
ungdom i idrett.
Følgende personer holdt foredrag:
Professor Michelle Fortier, University of Ottawa (Canada): Sport and physical activity is medicine for
youth but its best consumed in moderate doses and yummy flavours.
Associate Professor Natalie Durand- Bush, University of Ottawa, (Canada): Developing successful
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youth sport teams: Coaches’ key role in fostering self- and co-regulation skills.
Associate Professor Kristen Dieffenbach, University of North Carolina (USA): Prepare and support
youth sport coaches for their responsibilities when working with young athletes.
Senior Lecturer Jennifer Cumming, University of Birmingham (UK): In the mind's eye; Effective ways
of developing and measuring imagery ability in youth athletes.
Associate Professor Jean Fournier, University of Paris West (Frankrike): Planning and implementing
mindfulness training for young athletes.
PhD Kacey Neely, University of Alberta (Canada): An Integrative approach to developing life skills
through sport.

Kvalitetssikring – forskningsseminarer
Det ble gjennomført forskningsseminar i samarbeid med seksjon for coaching og psykologi på
Norefjell fra 5.–6. 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 ga stipendiatene gode muligheter for verdifulle diskusjoner og
tilbakemeldinger fra seniorforskere og andre kollegaer.

Bidrag til idrettens egne utdanningsprogrammer
Ansatte ved forskningssenteret har bidratt i trenerutdanningsprogrammer i regi av håndball-, fotballog skiforbundet, i tillegg til bidrag til utvikling og gjennomføring av Olympiatoppens
utdanningsprogram for elitetrenere og coacher. FOBU-ansatte har også bidratt i arbeidsgrupper for
NIF og Norges Skiforbunds trenerløype. Resultater fra FOBUs prosjekter er synliggjort gjennom
foredrag på nasjonale konferanser avholdt av forskjellige høgskoler, og av idrettsbevegelsen. I tillegg
har forskere tilknyttet FOBU bidratt til boken Ungdomstreneren, utgitt på Akilles forlag. Den blir
brukt i NIFs trenerutdanning. FOBU har også bidratt i utarbeidelsen av veiledningsmateriale for
barne- og ungdomstrenere. Veiledningsmaterialet er utarbeidet i samarbeid med Norges skiforbund,
og vil videreutvikles og tilpasses flere idrettskontekster.

Nettsider og mediekontakt
Forskningssenterets nye nettsider ble lansert i april 2014.
(http://www.nih.no/forskning/forskningssentre/forskningssenter-for-barme--og-ungdomsidrett/). Vi
oppdaterer regelmessig våre egne forskningsprosjekter og forskningsresultater og publiserer dem på
senterets nettsider så snart de foreligger. Trykte og digitale medier tar hyppig kontakt med ønske om
å bruke stoff fra nettsidene og publikasjonene våre. Dette bidrar til å få synliggjort den kunnskapen
som genereres og finnes ved senteret. Ansatte ved forskningssenteret blir også regelmessig
kontaktet av media i forbindelse med helse- og treningsstoff for barne- og ungdomsidrett. Aktuelle
nyheter og andre relevante publikasjoner legges ut på FOBUs facebookside. Som et ledd i
formidlingen har vi i 2016 blant annet lagt vekt på økt formidling gjennom sosiale medier, noe vi vil
fortsette med også i 2017. Vi er også i gang med å relansere nettsidene våre, og vi ønsker å utstyre
dem med flere verktøy for trenere, foreldre og utøvere – på både norsk og engelsk. Antall følgere på
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Facebook har økt fra 450 fra årets start til 1116 ved utgangen av året. Dette har ført til gode
diskusjoner og interaksjon med forskjellige aktører i norsk idrett. På slutten av året opprettet vi
dessuten vår egen Twitter- og Instagram- konto.

Tydeliggjøring av forskningsprofil
Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett har vært navnet vårt siden 2014. Før det het vi
Forskningssenter for trening og prestasjon, og årsaken til navnebyttet var at vi ville endre
forskningsprofilen til i større grad å handle om individuelle, sosiale og organisatoriske betingelser for
å skape en inkluderende barne- og ungdomsidrett. Navnet, en ny logo og nye nettsider ble lansert
våren 2014. Tydeliggjøringen av forskningsprofilen er drøftet og forankret i FOBUs referansegruppe,
og det fremtidige tilskuddet til senteret fra KUD forutsetter at virksomheten drives i tråd med
målsetninger og kjerneoppgaver som er skissert i detalj i FOBU sin strategiske plan for 2012–2016.
Den nye forskningsprofilen er i tråd med prioriteringene i både statlig idrettspolitikk, NIFs
målsetninger og NIHs forskningsstrategi. Basert på Stortingsmelding nr. 14 («Idrettslivet i endring»)
poengterer KUD at «barn og ungdom er de viktigste målgruppene i den statlige idrettspolitikken».
NIFs Idrettspolitiske dokument 2011–2015 fremhevet «styrking av ungdomsidretten» som et
overordnet mål for å skape en åpen og inkluderende idrett (s. 7). NIH sin strategiske plan for 2011–
2015 løftet frem satsing på forskning på «trening og prestasjonsutvikling innen bredde- og
toppidrett» (s. 4).
FOBU har fått en tilbakemelding om at Kulturdepartementet er i gang med en gjennomgang av
forskingsporteføljen på idrettsområdet, og at en tilbakemelding om mulighet for videre bevilgning vil
komme i løpet av våren 2017. FOBU ser frem til en dialog med departementet i denne
sammenhengen, og håper på mulighet for videre samarbeid. I den korte perioden FOBU har vært i
drift, har forskningssenteret klart å etablere seg som en viktig aktør på kunnskapsutvikling innen
barne- og ungdomsidrett i Norge og internasjonalt. Forskningen knyttet til FOBU har belyst viktige
psykososiale- og fysiologiske parametere for å sikre at barn og ungdom har utbytte av å drive med
organisert idrett. Per i dag er senteret involvert i viktige forskningsprosjekter med kolleger i Europa,
USA og Canada.
Vi ved FOBU ønsker å kunne føre dette arbeidet og denne kompetansen videre også i årene
fremover. Med videre finansiering vil vi kunne styrke kunnskapen Norge trenger for å sikre langsiktig
idrettsdeltagelse hos barn- og ungdom, samt å belyse hva slags tilrettelegging som er nødvendig for å
styrke talentutviklingen i norsk idrett.
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