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1. Innledning 
 

 
 

Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett (FOBU) har eksistert i ti år, fire av disse årene med 

fokus på trening og prestasjon i idrett, og de siste seks årene med fokus på barne- og ungdomsidrett. 

Gjennom systematisk, kritisk og vitenskapelig basert forskning, har FOBU nå etablert seg som en 

viktig bidragsyter av kunnskap om faktorer som påvirker idrettsdeltagelse hos barn og ungdom i 

alderen 6–19 år. FOBU samarbeider med flere institusjoner i Norge og internasjonalt. Forskningen er 

anvendt og formidlingen er brukerrettet. 

 

De siste årene har FOBU blant annet hatt fokus på følgende forskningsområder:  

 

1) Barne- og ungdomsidrett som samfunnsarena. Hva fungerer, og hva kjennetegner gode 

miljøer? Hvilke aktivitetsmønster finnes ved bruk av anlegg? 

2) Foreldrenes rolle i barne- og ungdomsidretten i Norge. Hva er foreldrenes bidrag? Hva 

forventes av foreldre? Hva er de psyko-sosiale gevinstene av å ha foreldrene som trenere for 

barn- og ungdom? 

3) Profesjonalisering av idretten. Hvordan kan dette påvirke idrettsopplevelsen hos barn og 

unge? Vil disse endringene kunne føre til et bedre miljø for langtidsdeltagelse? Hvilke 

livsferdigheter vil unge utøvere utvikle ved en slik endring? 
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4) Ledelse og viktighet av ungdommers medbestemmelse i norsk idrett. 

5) Integrering gjennom idrettsdeltakelse. Hvilke muligheter og mekanismer finnes i norsk idrett 

for å bidra med en bedre integrering av barn og ungdom med innvandrer bakgrunn i det 

norske samfunnet? 

6) Kroppsidealer, kroppsbilder, og selvbildet til ungdommer. Holdninger til bruk av blant annet 

kosttilskudd, proteintilskudd, smertestillende midler og dopingmidler i prestasjonsmiljøer i 

ungdomsidretten. 

 

En viktig del av virksomheten er å vise offentligheten det vi har lært gjennom vår forskning ved å 

drive brukerrettet formidling. Forskere knyttet til FOBU har tett kontakt med idretts-Norge, disse 

bidrar til kursutvikling for trenere, skriving av fagbøker og de holder jevnlig foredrag på faglige 

seminarer rundt i Norge. De siste årene har FOBU sine forskere presentert over 180 fagbidrag på 

kongresser internasjonalt. Som et ledd i forskningsformidlingen har FOBU siden 2013 avholdt seks 

internasjonal konferanser ved Norges idrettshøgskole (NIH). Dette har vist seg å være en viktig 

møteplass for personer som jobber i særforbund, klubber og personer som jobber med forskning på 

universitet og høgskoler i Norge. Dette ønsker vi å fortsette med. 
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2. Sammendrag - pågående og planlagte 

prosjekter 
 

 
 

Prosjektene på FOBU har betydning for trenere og deltagere i barne- og ungdomsidretten. Både 

avsluttede og pågående prosjekter gir oss kunnskap om tilrettelegging av aktiviteter for deltakere i 

idretten. Dette vil være med på å kunne sikre langtidsinvolvering og optimalt utbytte av deltagelse i 

organisert idrett. 

 

I 2018 har en stipendiat knyttet til FOBU fullført sin doktorgrad. Prosjektet bidro til utvikling av 

kunnskap om barn- og unges motivasjon og trivsel, og kunnskap om hvordan persepsjoner av 

treneroppførsel kan øke kvaliteten på opplevelsen til barn- og unge. Dette var et omfattende 

prosjekt, der rundt 1900 spillere mellom 11 og 15 år, fra ulike deler av landet deltok.  Arbeidet med 

dette prosjektet har resultert i en rekke foredrag i ulike idrettsklubber i Oslo-området.  Funn fra 

dette prosjektet har også bidratt til utviklingen av en modul som inngår som en del av Norges 

Fotballforbunds nasjonale trenerveilederkurs. I tillegg er det gjennomført en intervensjon på trenere 

i aldersbestemt fotball i form av en en-dags "workshop". Det har blitt publisert flere vitenskapelige 

artikler i anerkjente tidsskrift, og betydningen av deres forskningsresultater har blitt omtalt i flere 

medier. 
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I 2019 skal ytterligere tre kandidater fullføre sine doktorgradsprosjekter. Disse handler om hvordan 

trenere kan tilrettelegge for unge utøvere for å sikre god motivasjon, trivsel og sportslig utvikling.   

 

Et av disse prosjektene, "Fysisk utvikling hos unge utholdenhetsutøvere", vil bli ferdig i løpet av 2019. 

Stipendiat Hege Landgraff og professor Jostein Hallén har undersøkt fysisk utvikling og fysiologiske 

utbytte av å drive med kondisjon- og utholdenhetstrening i en alder av 12 til 15 år. Resultatene fra 

prosjektet produserer ny og banebrytende kunnskap rundt det reelle utbytte av å drive 

kondisjonsidrett i ung alder. Dette prosjektet har til hensikt å frembringe kunnskap om effekt av både 

vekst og trening. Funnene viser at 13 åringer variere mer enn 2-3 år i biologisk alder. Dette har stor 

betydning for barnas utvikling i idretten og hvordan barna ser på seg selv i forhold til idretten. 

Kunnskap rundt dette er viktig for trenere og foreldre. 

 

Intervensjonsprosjekt "den støttende treneren" med stipendiat Hedda Berntsen og professor Elsa 

Kristiansen er i sluttfasen. Målsetningen er å kunne bruke resultatene og utvikle 

undervisningsmateriale fra prosjektet i trenerutdanningen til Norges Skiforbund og andre 

særforbund.  Trenerkurset ble evaluert og gjort tilgjengelig for Norges skiforbund og NIF. Kurset 

formidler viktigheten av en god trener-utøver relasjon. Det har også blitt laget utdanningsvideoer, 

disse kan gjøres tilgjengelig for trenere.  

 

Stipendiat Heidi Haraldsen undersøker i samarbeid med professor Halgeir Halvari og 

førsteamanuensis Frank Abrahamsen utviklingen av unge utøvere i kunst og idrett. I prosjektet ser 

hun på ulikheter i treningskultur og talentutviklingsprosesser i idrett, dans og musikk. 

Tverrfagligheten i prosjektet gir en unik mulighet til å sammenligne prestasjonskultur mellom kunst 

og idrett i norsk kontekst. Prosjektet er et samarbeid mellom FOBU ved NIH, Kunsthøgskolen i Oslo 

og Barratt Due. Prosjektet vil bli ferdigstilt høsten 2019. 

 

Prosjektet "Ungdoms idrettsdeltagelse og treningsvaner" med stipendiat Lars Erik Espedalen, 

professor Ørnulf Seippel og professor Åse Strandbu, kartlegger deltagelsesmønster hos barn- og 

ungdom i organisert idrett. Prosjektet undersøker hvordan opplevelsen av idrett endrer seg over tid 

og hvilke faktorer som påvirker deltagelsesmønsteret. I tillegg vil prosjektet bidra til å forstå hvilke 

ressurser foreldre investerer i barnas idrettsdeltagelse. Deler av doktorgraden bidrar til 

samarbeidsprosjektet "Idrettens posisjon i ungdomstida" mellom NIH og velferdsforskningsinstituttet 

NOVA.  

 

Postdoktor Bård Erlend Solstad og hans forskningsgruppe ser på problemstillinger rundt 

organiseringen av norsk idrett og hvordan den påvirker relasjonen mellom trenere og unge utøvere.  

Han vil forske på blant annet gode relasjoner og samspill mellom trenere, foreldrene og deltakere i 

barne- og ungdomsidrett. I samarbeid med kolleger på NIH og andre universiteter i Europa, vil 

Solstad undersøke hvordan man kan tilrettelegge for en sunn og god organisert idrett for unge 

deltagere. Prosjektet har også som mål å avdekke psyko-sosiale variabler som kjennetegner gode 

miljøer i barne- og ungdomsidrett. Solstad ser blant annet på psyko-sosiale gevinster av å ha 

foreldrene som trenere for barn og for ungdom. Han vil også undersøke hvilken effekt 

profesjonalisering i barne- og ungdomsidretten har på deltagelsen. 
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FOBU deltar i et stort forskningsprosjekt "Life skills through sports for young student-athletes" med 

kanadiske kolleger. Her undersøker vi utvikling av livsferdigheter gjennom deltakelse i 

ungdomsidrett, når aktivitetene er ledet av profesjonelle og utdannede trenere. Utviklingen vil bli 

sammenlignet med ungdommer som ikke deltar i disse aktivitetene. Resultatene fra prosjektet vil gi 

utdanningsinstitusjoner innsikt i hvilke viktige livsferdigheter som kan utvikles hos unge 

idrettsutøvere ved godt samarbeid mellom idrett og skole. 

 

Postdoktor Siv Gjesdal har i samarbeid med professor Susanna Hedenborg og professor Nicolas 

Lemyre, satt i gang et forskningsprosjekt som undersøker hva som påvirker inkludering av barn- og 

unge med minoritetsbakgrunn i organisert idrett og samfunnet forøvrig. Resultatene fra dette 

prosjektet vil hjelpe oss til å forstå hvordan idretten kan skape sosial inklusjon for barn- og unge. 

 

I 2019 vil to nye stipendiater starte opp i et prosjekt som skal forske på temaet "Sunne 

prestasjonsmiljøer i ungdomsidrett". Prosjektet vil undersøke holdninger blant unge idrettsdeltagere 

i forhold til bruk av blant annet kosttilskudd, proteintilskudd, smertestillende midler og dopingmidler 

i prestasjonsmiljøer i ungdomsidretten. Prosjektet vil være ledet av professor Yngvar Ommundsen og 

professor Sigmund Loland ved NIH. Prosjektet er et samarbeid med Antidoping Norge og Norges 

idrettsforbund. 

 

Alle senterets pågående forskningsprosjekter er beskrevet utfyllende under punkt 5. 
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3. Organisering 

 
 

Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett er integrert i forskningsvirksomheten i flere 

fagseksjoner ved Norges idrettshøgskole. Det betyr at FOBU er en egen enhet med egne formål, men 

at flere av prosjektene våre finansieres hovedsakelig eller delvis i samarbeid med andre seksjoner 

ved idrettshøgskolen. Uavhengig av hvem som finansierer den enkelte forsker, jobber alle som ett 

fagmiljø. FOBU ledes av professor Pierre-Nicolas Lemyre.  

 

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. 
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3.1 Personell 
 

Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett har i 2018 hatt ansatte i 4,5 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.  

 

Følgende personer har vært ansatt ved FOBU i løpet av 2018: 

Leder: Pierre-Nicolas Lemyre dr. scient  

Koordinator: Kristin Andersen 

Forskere: 

Bård Erlend Solstad, PhD 

Hedda Berntsen 

Hege Landgraff 

Heidi Haraldsen 

Lars Erik Espedalen 

Siv Gjesdal, PhD 

Susanna Hedenborg, dr. scient 

Vitenskaplige assistenter: Ludvig Daae Bjørndal, Magne Hem Stenersen, Marius Auensen 

 

Forskere ved NIH sine fagseksjoner som var tilknyttet prosjekter ved FOBU i 2018: 

Christian Bjørndal, PhD 

Frank Abrahamsen, PhD 

Hallgeir Halvar, dr. scient 

Jostein Hallén, dr. scient 

Marte Bentzen, PhD  

Per Øystein Hansen PhD 

Yngvar Ommundsen, dr. scient 

Ørnulf Seippel, dr. scient 

Åse Strandbu, dr. scient 

m. fl. 
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4. Finansiering og økonomi 
 

 

Viktig økonomisk støtte fra Kulturdepartementet har gitt FOBU muligheten til å etablere seg som et 

nasjonalt kraftsenter av kunnskap om faktorer som påvirker barn og ungdom sin deltakelse i 

organisert idrett. Idrett er en viktig del av den norske kulturen og en viktig møteplass for barn og 

unge. Kunnskap om variabler som påvirker deltakelsen samt opplevelsen i disse aktivitetene på 

denne arenaen er således viktig informasjon for videre engasjement og utvikling av idretten. 

 

Finansiering og økonomi 2018 

 

 Kulturdepartementet bevilget 3 millioner i grunnstøtte til drift og videreutvikling av 

Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett (FOBU) i 2018. 

 

 Kunsthøgskolen i Oslo bidro med 402 850,- kr. til prosjektet «Utvikling av unge utøvere i 

kunst og sport». 

 

 Et Resultat på kr. 396 704,- ble overført fra 2017 til 2018.  Av disse midlene var kr. 100 000 

midler fra Olympiatoppen, 17 741,- midler fra UEFA, 27 672,- midler fra EU og kr 18 485,- et 

overskudd på et oppdragsprosjekt finansiert av Akershus fylkeskommune. Kr. 232 806,- var 

overføring av basisbevilgningen fra Kulturdepartementet.   

 

 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. NIH bidro i 2018 med lønnsmidler til en stipendiat som disputerte i oktober og en 

veileder.  

 

 Resultat på kr. 527 670,- overføres fra 2018 til 2019. Av disse midlene er kr. 100 000,- 

overførte midler fra Olympiatoppen, kr. 9 618,- er midler fra UEFA, og kr 18 485,- et 

overskudd på et oppdragsprosjekt finansiert av Akershus fylkeskommune. Kr. 399 567,- er 

overføring av basisbevilgningen fra Kulturdepartementet.  Overføringen av basisbevilgning er 

knyttet til igangsatte prosjekter, og midlene benyttes i 2019. 

 

 NIH sin egenandel var i 2018 beregnet til kr. 1 615 929,- 
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5. Forskningsprosjekter 
 

 

I 2018 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 Doktorgrad og postdoktor prosjekter  
 

Motivasjonsmiljø i barne- og ungdomsidrett – persepsjoner av treners 

oppførsel og motivasjonskvalitet, basert på PAPA-prosjektet  
Stipendiat: Siv Gjesdal 
Veileder: Yngvar Ommundsen 
Startdato: 01.05.2014 
Sluttdato: 31.10.2018 
Prosjektnr. i regnskapsrapport: Stipendiatstillingen er tildelt FOBU fra NIH. Kostanden for 
stipendiaten er ikke tatt med senterets regnskap og budsjett for 2018. 

 
Formålet var å undersøke unges opplevelser i norske breddeklubber. Hvis man får mer kunnskap om 

barn- og unges motivasjon og trivsel, og om persepsjoner av treneroppførsel, kan det øke kvaliteten 

rundt praksisveiledning. Det kan bidra til en bedre idrettshverdag for barne- og ungdomsutøvere, og 

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 
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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 fokusere på jenter. 

 

Gjennom dette prosjektet så vi på forhold mellom miljømessige faktorer – som treneroppførsel– og 

spilleres motivasjon. Vi undersøkte også hva motivasjonskvalitet har å si for spilleres angst, 

selvfølelse, trivsel, aktivitet utenfor lagsettingen og intensjon om å fortsette med idretten. Arbeidet 

med dette prosjektet har resultert i en rekke foredrag i ulike idrettsklubber i Oslo-området.  Funn fra 

dette prosjektet har også bidratt til utviklingen av en modul som inngår som en del av Norges 

Fotballforbunds nasjonale trenerveilederkurs.  

 

Tilsammen er fire artikler publisert i internasjonale vitenskapelige i journaler. Et norsk sammendrag 

fra ph.d.-avhandling skal publiseres i tidsskriftet «Fysioterapeuten», i desember/januar 2018/19. 

Prosjektet har blitt formidlet i både radio og i podcast denne høsten: «Møt en forsker» på NRK EKKO 

mandag 15. oktober 2018, NRK Østlandssendingen fredag 2.november 2018 og i podcasten 

«Pappatrenerne», pilotepisode spilt inn 28.november 2018. 

 

Den støttende treneren: Hvordan tilrettelegge for motiverte utøvere, trivsel 

og sportslig utvikling  
Stipendiat: Hedda Berntsen 

Veileder: Elsa Kristiansen 

Startdato: 26.05.2014 

Foreløpig sluttdato: 05.04.2019 

Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1254 

 

Utgangspunktet for phd-prosjektet "den støttende treneren" var å få mer kunnskap om hvordan vi 

kan lære bort den støttende trenerstilen og utvikle læringsmateriell av god kvalitet. Den støttende 

trenerstilen er forbundet med utøvere som har høy kvalitet på sin motivasjon, som trives, har 

sportslig utvikling, og som holder på lenger med idrett enn de som har kontrollerende trenere. Målet 

på sikt var å lage et utdanningsprogram (trenerkurs) som kan brukes av Norges Idrettsforbund som 

del av deres formelle utdanningssystem, for å sikre at norske trenere i ungdomsidretten har 

kunnskap og ferdigheter til å opptre støttende overfor sine utøvere og legge grunnlaget for en god 

trener-utøver relasjon. Trenerkurset nærmer seg ferdig evaluert og er tilgjengelig for NSF og NIF og 

formidler viktigheten av en god trener-utøver relasjon (hvordan det kommuniseres, gis 

tilbakemeldinger og organisering spiller inn på utøvernes erfaringer). Utdanningsvideoene kan gjøres 

tilgjengelig og forhåpentligvis tilføre kunnskap om hva som er bra coaching. Trenerkurset den 

støttende treneren og tilhørende læringsmateriell kan brukes av trenere i idrettslag, kretser og 

landslagsregi for å sikre den autonome idrettsdeltakelsen og er FOBU sitt kompetansemateriell.  

 

Formidling av kunnskap ut i miljøene har vært en av våre målsetninger med PhD-prosjektet. 

Prosjektet nærmer seg ferdigstilling. Til nå er en vitenskapelig artikkel "Perceptions of need-support 

when “having fun” meets “working hard” mentalities in the elite sport school context" publisert i 
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Sport Coaching Review, to kronikker har blitt publisert på forskning.no "Slik dreper du idrettsgleden til 

barnet ditt!" og "Derfor blir idrettsungdom drittlei" og en NIH-blogg ble publisert "Bredde er topp". 

Begge kronikkene på forskning.no ble delt av flere tusen personer og lest av ca. 75 000 personer. To 

artikler er i publiseringsprosessen og den siste artikkelen ble nylig sendt inn til et tidsskrift. 

Stipendiaten har blitt invitert til å snakke om prosjektet og temaet i dr. graden både i tv og på radio. 

 

Det som gjenstår nå er å skrive sammenskrive artiklene til en ferdig doktorgrad, diskutere 

resultatene og deres praktiske og teoretiske signifikans.  

 

Vi håper at kunnskapen fra prosjektet skal nå ut til trenere og foreldre i idrettsmiljøene og bidra til 

gode idrettsopplevelser for alle. 

 

Fysisk utvikling hos unge utholdenhetsutøvere  
Stipendiat: Hege Wilson Landgraff 

Veileder: Jostein Hallén 

Startdato: 01.10.2012 

Foreløpig sluttdato: 30.06.2019 

Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1224 

 

I dette prosjektet følger vi den fysiske utviklingen hos barn fra de er 12 til de er 15 år. Grupper med 

jenter og gutter er rekruttert fra langrennsklubber og fra skoleklasser. Målsettingen med prosjektet 

er å forstå hvordan trening påvirker unge menneskers fysiske utvikling gjennom puberteten – en 

periode der de unge gjennomgår en sterk vekst, modning og utvikling. Datainnsamlinga for de første 

gruppene er ferdige og sammenskriving av resultatene pågår. I 2018 er en artikkel publisert (Bjerring, 

Landgraff og mearbeidere, 2018). Fire andre nesten ferdige manuskripter foreligger og vil bli sendt 

inn til internasjonale tidskifter første halvår av 2019. Hege vil levere inn sin doktorgrad for vurdering 

juni 2019. 

 

I dette prosjektet sammenholder vi utvikling av barnas prestasjonsevne (hurtighet, styrke og 

kondisjon) med kroppslig utvikling og modning. Ved å følge grupper med trenende barn fra ulike 

idretter og barn som ikke trener systematisk vil vi kunne bedre forstå hvordan trening virker. Vår 

hypotese er at den kraftige veksten og modningen som skjer i denne perioden i stor grad bestemmer 

utviklingen og at fysisk trening i mindre grad har effekt på de fysiske variablene og prestasjon.  

 

Forståelse av sammenhengen mellom trening og vekst kan ha stor betydning for hvordan vi skal 

gjennomføre trening i denne aldersgruppen. Hvordan trening gjennomføres vil igjen kunne ha 

betydning for om de unge vil fortsette i treningsgruppene eller ikke. Barnas motivasjon til å fortsette 

vil selvsagt også være påvirket av deres egen prestasjonsutvikling sammenlignet med de andre 

barna. Forståelse av sammenhengen mellom vekst og prestasjonsevne vil dermed også være viktig.  

 

Dette prosjektet har til hensikt å frembringe kunnskap om effekt av både vekst og trening. Et viktig 

og kompliserende forhold er at barn og unge med samme kronologiske alder kan ha svært ulik 

biologisk alder. Jenter gjennomgår puberteten i gjennomsnitt 2 år tidligere enn gutter, men også 

innenfor samme kjønn kan 13 åringer variere mer enn 2-3 år i biologisk alder. Dette har stor 

betydning for barnas utvikling i idretten og hvordan barna ser på seg selv i forhold til idretten. 
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Det er i dag en viss bevissthet rundt disse forholdene i idretten, men det er også tydelig at denne 

bevisstheten ikke er tilstrekkelig. Vi har gjennom de siste årene blitt invitert til ulike fora for å holde 

foredrag om temaet. Budskapet og resultatene våre overrasker. Dette gjelder både den store 

variasjonen i biologisk alder, men også hvordan vekst og trening virker på prestasjonsevnen. Også de 

store kjønnsforskjellene overrasker. I 2017 og 2018 har vi blitt invitert til trenersamlinger i  

Skiforbundet, Roforbundet og Friidrettsforbundet samt utviklingsseminarer i regi av Olympiatoppen i 

Oslo, Hamar og Stavanger. En viktig ambisjon i dette prosjektet er at kunnskapen vi innhenter skal 

komme idretten til gode. Vi vil derfor fortsette å utvikle materiale for å formidle kunnskapen til 

idretten. I denne sammenhengen ønsker vi et tettere samarbeid med Idrettsforbundet når det 

gjelder trenerutdanningen. 

 

Det er ingen tidligere studier som har fulgt så mange barn over flere år og gjort de samme målingene 

som vi gjør. Når vi nå blir ferdige med datainnsamlingen på langrennsutøvere, ønsker vi å inkludere 

nye idretter. På NIH studerer vi allerede unge svømmere og vi samarbeider med Lithuania Sport 

University der de gjennomfører et tilsvarende prosjekt på basketballspillere. Avhengig av finansiering 

ønsker vi å starte opp nye prosjekter der vi også inkluderer motoriske og psykologiske variabler. 

 

Siden dette er et longitudinelt prosjekt der vi følger barn over 4 år, kommer den internasjonale 

publiseringen først mot slutten av prosjektet. Vi er for tiden i gang med flere manuskripter der ett er 

innsendt og et klar til innsending for internasjonal publisering.  

 

Utvikling av unge utøvere i kunst og sport: Betydning av mentale tankesett og 

trenerstil for utøvernes motivasjon, prestasjon og psykiske helse  
Stipendiat: Heidi Haraldsen 

Hovedveileder: Hallgeir Halvari  

Biveileder: Frank Abrahamsen 

Startdato: 01.09.2015 

Foreløpig sluttdato: 15.08.2019 

Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1259 

 

I dette prosjektet undersøker vi mentale egenskaper i utøvere ("hvem" de er) i interaksjon med den 

treningskulturen de trener i ("hvor" de er) og hvordan dette i neste omgang påvirker utøvernes 

motivasjon, prestasjonsnivå og psykisk helse. Prosjektet sammenligner trenings- og prestasjonskultur 

i idrett og kunst, og ser spesielt på talentutviklingskontekst.   

 

Kunst og idrett er to felt som engasjerer mange barn og unge i ukentlig aktivitet, der det jobbes med 

bredde og talentutvikling. Kunst og idrett er forankret i forskjellige læringstradisjoner og 

talentutviklingsmodeller som skaper ulike betingelser for utfoldelse og utvikling. Denne ulikheten er 

et unikt utgangspunkt for sammenlignende analyser og for å identifisere sterke og svake sider ved 

prestasjonskontekstene for i neste omgang peke på hvor kulturene kan lære av hverandre for å legge 

til rette for er optimale betingelser for barn og ungdom.  
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Prosjektet er et samarbeid mellom FOBU ved NIH, Kunsthøgskolen i Oslo og Barratt Due 

musikkinstitutt. Deltakerne er i alderen 15–19 år, og er høyt selekterte og høyt presterende unge 

utøvere som satser mot en profesjonell karriere innenfor musikk, toppidrett eller dans. 

Prosjektet er unikt i sitt slag, da det foreligger lite komparativ forskning på prestasjonskultur mellom 

kunst og idrett i norsk kontekst.  

 

Talentutvikling henger tett sammen med breddeaktivitet og berører tematikk som 

rekruttering/selektering, tidlig/sen spesialisering, betydningen av motivasjon og trenerstil, samt 

individualisering av talentutvikling. Det ulike grunnlaget som legges i de første årene innenfor idrett, 

musikk og dans i det første møtet med aktiviteten, i breddeaktivitet, ser vi er en viktig faktor som 

påvirker betingelsene for videre utvikling og for variasjon i psykologiske gevinster eller kostnader 

som følger deltakelse i talentutviklingsprogrammer. 

 

Prosjektet ønsker å bidra til å identifisere sterke og svake sider ved norsk talentutvikling. Målet er å 

kunne gi viktige anvendte innspill til hvordan man tilrettelegger bedre for en sunn og god utvikling av 

unge utøvere, der prestasjoner, trivsel og livsmestring bør gå hånd i hånd.  

 

Resultatene av forskningen deles og formidles tilbake til talentutviklingsmiljøene ved Olympiatoppen 

og særforbundene i NIF. I tillegg vil resultatene formidles ved utdanning av framtidige lærere og 

trenere ved Kunsthøgskolen, Baratt Due og NIH. Prosjektet kan således bidra til å påvirke barn og 

unges deltakelse i idrett og kunst gjennom å påvirke kvaliteten i disse læringskulturene. 

 

En studie av organiseringen av norsk barne- og ungdomsidrett: Relasjonen 

mellom trenere og utøvere i norsk ungdomsidrett  
Postdoktor: Bård Erlend Solstad 

Prosjektmedarbeidere: Marte Bentzen, Henrik Gustafsson, Andreas Ivarsson, Andreas Stenling, 

Anna-Maria Strittmatter, Cecilia Stenling, Josef Fahlén, Camilla Knight, Yngvar Ommundsen, Mathias 

Haugaasen, Susanna Hedenborg og Pierre-Nicolas Lemyre 

Startdato: 15.03.17 

Sluttdato: 14.03.20 

Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1217 

 

Forskningsgruppen undersøker relevante problemstillinger knyttet til trenerrollen i norsk barne- og 

ungdomsidrett. Treneres tanker og holdninger til utvikling av unge utøvere er et eksempel på en slik 

problemstilling. En annen tidsrelevant problemstilling vil fokusere på treneres tanker og holdninger 

til multikulturalisme på grasrota i norsk idrett. Prosjektet vil bidra i samfunnsdebatten ved å fokusere 

på spenningsforholdet mellom barne- og ungdomsidrett og profesjonalisering. Derfor blir det viktig 

for forskningsgruppen å undersøke holdninger i de ulike organisasjonsleddene i norsk idrett (f.eks. 

NIF, særforbund, idrettsklubb og trenere). Sentrale temaer i en slik sammenheng vil være om NIFs 

bestemmelser og retningslinjer blir implementert av trenere på grasrota i organisert idrett, og om 

den økte profesjonaliseringen enten styrker eller svekker visjonen, arbeidet og grunnverdiene til NIF 

som organisasjon. Det overordnede målet til prosjektet er å bidra til å øke kunnskapen til NIF om hva 

som rører seg i organiseringen av norsk barne- og ungdomsidrett. 
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Formålet med den første studien vil være å kartlegge treneres tanker om utvikling av unge utøvere i 

barne- og ungdomsidrett. Basert på en pågående pilotstudie og tidligere forskning vil 

forskningsgruppen utvikle og validere et nytt spørreskjema. Utvalget for denne studien vil være 

trenere i ulike typer idretter (f.eks. fotball, friidrett, og svømming).  

Målet er å bruke skjemaet i fremtidige studier som både skal undersøke treneres og utøveres 

opplevelse av norske utviklingsmiljøer.  

 

Formålet med den andre studien er å undersøke organiseringen av norsk barne- og ungdomsidrett 

ved å bruke en nedenfra-og-opp tilnærming. Denne studien vil intervjue trenere, 

klubbrepresentanter og ansatte i både særforbund og NIF med den hensikt å få en bedre forståelse 

av implementeringen av bestemmelser og retningslinjer i norsk barne- og ungdomsidrett. Studien vil 

også undersøke ulike tematikker knyttet til den økte profesjonaliseringen av organisert idrett.  

 

Formålet med den siste studien er å undersøke hvilke faktorer som er avgjørende for at unge utøvere 

fortsetter å delta i organisert idrett (f.eks. kvaliteten på trener-utøver relasjonen). Studien ønsker å 

følge flere lag gjennom sesongen: 2018/2019. Studien vil bruke dybdeintervjuer med trenere og 

fokusgruppeintervjuer med spillere for å undersøke graden av gjensidighet i trener-utøver 

relasjonen. I tillegg vil utøverne fylle ut spørreskjemaer som vil måle et utvalg psykososiale 

utfallsvariabler (f.eks. kompetanse, glede og bekymringstanker). Prosjektet ønsker også å intervjue 

utøvere som velger å slutte med organisert idrett. På denne måten får vi bedre kunnskap om de ulike 

årsakene til frafall i organisert idrett. 

 

Prosjektleder har inngått avtaler med seksjon for kultur og samfunn (SKS) på Norges idrettshøgskole, 

breddeavdelingen i NIF, Norges fotballforbund, Norges friidrettsforbund, Norges svømmeforbund og 

utviklingsavdelingen ved Olympiatoppen (OLT). Prosjektleder er også i samtaler med andre 

særforbund. Disse avtalene er formålstjenlige for Norges idrettshøgskole med tanke på økt 

tverrfaglighet i fremtidige publikasjoner og for de andre aktørene (f.eks. NIF, særforbund og OLT) 

med tanke på praktisk relevant kunnskap om den fremtidige organiseringen av norsk barne- og 

ungdomsidrett. 

 

Syv masterstudenter ved seksjon for coaching og psykologi, samt seksjon for kultur og samfunn, er 

tilknyttet prosjektet. Tre av masterstudentene vil undersøke gjensidigheten i trener-utøver 

relasjonen, mens fire masterstudenter vil undersøke ulike sider av organiseringen av norsk barne- og 

ungdomsidrett. Det sentrale i disse prosjektene er imidlertid at studentene vil skrive masteroppgaver 

som er komplementære med tanke på problemstillingene til prosjektet. 
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Ungdoms idrettsdeltakelse og treningsvaner  
Stipendiat: Lars Erik Espedalen 

Hovedveileder: Ørnulf Seippel 

Biveileder: Åse Strandbu 

Startdato: 19.06.17 

Sluttdato: 18.06.21 

Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1210 

 

Prosjektet undersøker hvilken posisjon og status den organiserte idretten har i norske ungdommers 

liv med et spesielt fokus på inkluderings-/ekskluderingsmekanismer.  

 

Første del av prosjektet tar utgangspunkt i Ung i Oslo-undersøkelsene fra 2015 og 2018 der 

stipendiat Marlene Persson fra NOVA også har en sentral rolle i arbeidet. Med både kvantitative og 

kvalitative data søker vi svar på i hvilken grad ungdommer opplever at de blir presset ut av idretten 

kontra å slutte fordi de ønsker å bruke tiden på andre ting. Siden 2017 har vi valgt et sterkere fokus i 

denne delen på sosial ulikhet mellom samfunnsgrupper. Et viktig mål for oss er å undersøke om noen 

samfunnsgrupper i større grad enn andre opplever å bli presset ut av ungdomsidretten. Dette har vi 

per dags dato lite systematisk kunnskap om. 

 

Første del av prosjektet vil med andre ord gi et mer nyansert oversiktsbilde over hva som driver 

ungdom med ulik sosial bakgrunn til å slutte med idretten. Noen grunner vil kunne oppleves som mer 

ekskluderende enn andre. Et viktig moment vil være å identifisere spesielt sårbare grupper som 

hyppig oppgir grunner til å slutte med idrett som kan oppleves som ekskluderende. 

 

I andre del av prosjektet vil vi se nærmere på ressurskravene foreldre til idrettsungdommene 

opplever. Dette gjelder både krav og forventninger til foreldre om å støtte opp økonomisk og krav 

om å bidra med andre ressurser, eksempelvis kjøring og henting, være trenere og sitte i styre og stell. 

Det kan også bli aktuelt å gå inn i kvalitative data fra Ungdata om hovedmotivasjonene til ungdom 

med ulik sosial bakgrunn til å drive med organisert idrett. 

 

I utgangspunktet var det planlagt å supplere del to med en kvantitativ datainnsamling i enkelte 

idrettslag. På grunn av mye tidkrevende ekstraarbeid og noe mindre administrativ og praktisk støtte 

fra klubbene enn forventet har vi valgt å avbryte denne datainnsamlingen. Avbrytelsen av denne 

delen av phd'en gir oss mer ressurser til å gå dypere inn i ressurskravene foreldre møter samt 

muligheten til å utforske flere aspekter ved Ungdatasettet som nevnt i del to.  

 

Andre del av prosjektet vil med andre ord nå sette et særlig søkelys på foreldrenes opplevelser av 

idrettens krav og barnas deltakelse. Vi vil ha et mål her også om å rekruttere foreldre med ulik sosial 

bakgrunn til studiet slik at vi kan identifisere mer og mindre sårbare grupper og deres opplevelser av 

idrettens ressurskrav. 

 

Progresjon siden forrige rapporteringsperiode: Første del av prosjektet har blitt presentert på tre 

internasjonale forskningskonferanser samt i plakatform på årets Ungdatakonferanse. Prosjektet har 

også blitt presentert i jevnlige møter med representanter for NIF sin breddeseksjon. Pågående 

arbeidsoppgaver er ferdigstilling av prosjektets to første forskningsartikler samt datainnsamling. Mye 
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av arbeidet kommende prosjektperiode vil gå med til datainnsamling for del to samt artikkelskriving 

og formidling av prosjektets første del. 

 

Barn og unge med minoritetsbakgrunn i organisert idrett 
Postdoktor: Siv Gjesdal 

Startdato: 01.08.2018 

Foreløpig sluttdato: 31.07.2021 

Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1237 

Formålet med dette prosjektet er å undersøke sosial inklusjon i organisert barn- og ungdomsidrett, 

for de med minoritetsbakgrunn. Vi vil undersøke dette fra to vinkler. Den ene omhandler inklusjon 

inn i idretten, altså ulike grunner eller barrierer for deltagelse i organisert idretten for denne 

gruppen.  Videre ønsker vi også å se på sosial inklusjon innad i idretten, altså hvilke opplevelser barn 

og unge med minoritetsbakgrunn har når de deltar i organisert idrett, og om denne er ulik fra de med 

majoritetsbakgrunn. Prosjektet vil bestå av flere mindre data innsamlinger, basert på intervjuer med 

aktuelle personer, samt observasjoner av programmer eller tiltak for sosial inklusjon i idretten. Det 

vil også gjennomføres en større, kvalitativ, datainnsamling på ungdommer i organisert idrett. Funn 

fra dette prosjektet kan hjelpe med rekruttering av minoritetsjenter til organisert idrett, samt fortelle 

oss noe om hvordan vi bør organisere idretten slik at den kan skape sosial inklusjon for barn og unge 

med minoritetsbakgrunn.  

 

Sunne prestasjonsmiljøer i ungdomsidrett: Forebyggende arbeid i forhold til 

medikalisering og doping 
Utføres av: Nye stipendiater i samarbeid med Sigmund Loland og Yngvar Ommundsen  

Foreløpig startdato: 01.04.2019 

Foreløpig sluttdato for prosjektet: 31.03.2023 

Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1238 

 

Prosjektet innebærer en studie av holdninger til bruk av blant annet kosttilskudd, proteintilskudd, 

smertestillende midler og dopingmidler i prestasjonsmiljøer i ungdomsidretten. Ikke-medisinsk bruk 

av slike midler og medikamenter, eller det forskere kaller medikaliseringsprosesser, er i vekst i 

samfunnet og kan ha alvorlige konsekvenser både på individ- og folkehelsenivå (Conrad 2007). 

 

I idretten handler bruken om å fremme prestasjoner med doping som det tydeligste eksemplet. 

Samtidig viser noe forskning at idrettsaktive har mer restriktive holdninger til medikalisering enn 

gjennomsnittsbefolkningen (Breivik et al 2009). Vi vet lite om hvordan slike funn kan forklares. Målet 

er å identifisere trekk ved prestasjonsmiljøer i ungdomsidrett som virker forebyggende og bidrar til 

en sunn prestasjonskultur. Parallelt vil vi identifisere risikofaktorer når det gjelder holdninger til 

medikalisering.  

 

Ved hjelp av to stipendiatstillinger ønsker vi å studere hvordan holdninger 

dannes/gjendannes/omdannes med spesiell vekt på leder-trener-utøver samspillet. Vi vil jobbe både 

kvantitativt og kvalitativt og forankre studien i sosial-psykologisk og sosiologisk motivasjons- og 

holdningsteori. Vi vil være opptatt av å utvikle kunnskap som vil være nyttig for praktisk, 

holdningsskapende arbeid i ungdomsidretten. 
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5.2 Øvrige forskningsprosjekter  

 

Verdier i norsk idrett 
Utføres av: Per‐Øystein Hansen 

Startdato: 01.11.2016 

Foreløpig sluttdato for prosjektet: 30.06.2018 

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. 

Studien belyser hvilke holdninger sentrale beslutningstakere i norsk idrett har til en rekke 

verdispørsmål og bidrar således med kunnskap om hva idretten mener skal være det verdimessige 

fundamentet til barne-, ungdoms, topp- og voksenidretten. Studien vil være et viktig utgangspunkt 

når idretten skal tydeliggjøre måten spesielt barne- og ungdomsidretten bør drives på.  

 

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 definerer 

idrettsorganisasjoner.  

 

Datagrunnlaget for studien bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse. Spørreskjemaet ble sendt 

elektronisk til følgende kategorier: 1) ansatte og tillitsvalgte i samtlige særforbund og idrettskretser, 

2) ansatte og tillitsvalgte i alle særkretser/-regioner i følgende idretter: håndball, fotball, sykkel, 

gymnastikk og turn, bedriftsidrett, ski (tilsluttet Norges Skiforbund) og friidrett, 3) tillitsvalgte i 86 
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idrettsråd (idrettsråd i alle fylker), 4) ansatte i NIFs sentraladministrasjon og Olympiatoppen, og 5) 

toppidrettsutøvere (definert som landslagsutøvere) i 16 særforbund. Datainnsamlingen for alle 

kategorier bortsett fra toppidrettsutøverne pågikk i perioden 23.5.2017 til 11.11.2017. Av et utvalg 

på 2672 personer, svarte 876 på undersøkelsen. Dette gir en responsrate på 32,8 %. Responsraten 

for ansatte var på 33.5 % (346 av 1033) og for tillitsvalgte 32.3 % (530 av 1639). Datainnsamlingen for 

toppidrettsutøverne pågikk i perioden 20.11.2017 til 25.4.2018. Grunnet ulike mesterskap, ble det 

besluttet å sende ut spørreskjemaet på et tidspunkt som ikke sammenfalt med forberedelse til eller 

under mesterskap. 412 toppidrettsutøvere mottok spørreskjemaet, hvorav 77 svarte. Dette gir en 

svarprosent på 18,7 %. 

 

Det arbeides for tiden med en rapport til Antidoping Norge og NIF. I tillegg vil det skrives flere 

vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter innenfor fagfeltene idrettsfilosofi, idrettssosiologi 

og sport management. Rapporten forventes å være ferdigstilt i løpet av desember 2018.  

Arbeidet med rapporten til Antidoping Norge og NIF, som omhandler dopingspørsmålene i 

spørreundersøkelsen, viser at idretten er samstemt i en svært restriktiv holdning til forbudte stoffer 

og metoder. På spørsmål som omhandler bruk av lovlige, reseptbelagte midler, som kan være etisk 

og morals problematisk, er utvalget langt mer delt i sine holdninger. Foreløpige funn indikerer at 

idretten kan være tjent med at spørsmål og dilemma knyttet til medikalisering diskuteres på ulike 

nivå i organisasjonen ettersom det ikke later til å være en felles holdning blant respondentene. Det 

er for tidlig å konkludere hvilke holdninger knyttet andre temaer enn doping og antidoping.   

 

Det var planlagt et seminar, våren 2018, hvor data fra undersøkelsen skulle presenteres. Ettersom 

datainnsamlingen for toppidrettsutøverne tok lenger tid enn planlagt, ble seminaret utsatt til våren 

2019.  

 

Frafall i idrett 
Utføres av: Marte Bentzen, Bård Erlend Solstad, Åse Strandbu, Mats Melvold Hordvik, Magne Hem 

Stenersen 

Startdato: 01.01.2018 

Foreløpig sluttdato: 31.12.2019 

Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1236 
 

Formålet med studien er å lære mer om hva som kan forhindre frafall i organisert idrett. 

Undersøkelsen har fulgt to håndballag, et jente- og guttelag, over to år (10 klasse - 2 år på 

videregående skole). Hvert lag bestod av ca. 15 personer. Studien er en kvalitativ studie som bruker 

fokusgruppeintervju som den viktigste metoden for datainnsamling.  

 

I løpet av 2018 ble den siste runden av fokusgruppeintervjuer gjennomført. Dette var femte gang 

fokusgruppe-intervjuer ble gjennomført med utvalget i løpet av en periode på 2 år. Totalt sett har 

temaene på disse intervjuene vært: (a) faktorer som bidrar til trivsel og mistrivsel i idretten, (b) 

tanker om treneratferd og læringsmiljø, (c) kombinasjonen av deltakelse i flere idretter, (d) 

forpliktelser knyttet til skolehverdagen, (e) viktigheten av mestringsopplevelser, (f) tanker om 

konkurransepress, (g) rollen til lagkamerater, foreldre og venner, samt (h) refleksjoner omkring 

organisering av ungdomsidretten. Deltagerne svarte også den siste gangen på et kort spørreskjema 

som reflekterte tematikken i intervjurunde 5. 
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I løpet av de 2 årene deltagerne har blitt fulgt, har 10 deltagere sluttet med organisert idrett. Av 

disse, har 9 deltagere akseptert og deltatt på individuelle intervjuer, hvor hovedfokus for intervjuet 

var å få innblikk i årsaker relatert til deres valg om å slutte med organisert idrett.  

 

Det har også blitt gjennomført tre fokusgruppeintervjuer med ungdommenes foreldre. Temaene for 

disse intervjuene var foreldrenes perspektiv på ungdommenes idrettsdeltagelse og frafall. 

Prosjektet, samt prosjektets endringer underveis, har fått godkjenning av NSD. Ungdommene deltar 

frivillig og foreldrene har signert informert samtykke. Foreldrene som deltok har også signert 

informert samtykke.  

 

Alle intervjuer og spørreskjemaer er transkribert. Pre-analyser av data er igangsatt. En 

publikasjonsplan basert på innsamlet og pre-analysert data er laget. 

 

I 2019 går prosjektet over i en analyse- og skrivefase, hvor prosjektets data skal resulterer i publiserte 

artikler.  

 

Resultatene fra prosjektet har til hensikt å styrke kunnskapsgrunnlaget vårt om hvorfor ungdom 

deltar og/eventuelt slutter med organisert idrett. Ved å fremme denne kunnskapen, kan vi få bedre 

innsikt i hva ungdommene selv vektlegger som avgjørende faktorer for frafall i organisert idrett, 

eventuelt videre idrettsdeltagelse i ungdomsårene (13-19 år). 

 

Parent – idrettsforeldre – europeisk samarbeid 
Utføres av: Pierre-Nicolas Lemyre, Camilla Knight (Swansea University) og forskere fra 6 andre 

europeiske universiteter 

Startdato: 01.01.2017 

Sluttdato: 01.07.2018 

Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1220 

 

Sport Parent EU har vært et europeisk samarbeidsprosjekt mellom akademiske miljøer (Swansea 

University, FOBU ved NIH, Cardiff Metropolitan University, Loughborough University, Windesheim 

University of Applied Sciences, University of Southern Denmark, Vrije Universiteit Brussel) og 

idrettsorganisasjoner (UK Coaching, Sport Wales, International Centre Ethics in Sport og Sport 

Northern Ireland) som jobber med å utvikle barne- og ungdomsidrett. Prosjektet har vært støttet 

med Erasmus+ midler og ledet av Dr. Camilla Knight fra Swansea University. Det overordnede målet 

med prosjektet var å identifisere viktige problemstillinger i forbindelse med at foreldre involverer seg 

i barnas idrettsdeltagelse, og hva slags fysisk og psykisk betydning dette har for utøveren. Gjennom 

prosjektet har vi dokumentert forskning og informasjon som kan hjelpe foreldre til å involvere seg i 

barnas idrettsdeltagelse på en god måte. Gjennom utvikling av en webside, www.sportparent.eu har 

prosjektet bidratt med formidling og tilgjengeliggjøring av denne kunnskapen for foreldre, trenere, 

klubber og særforbund. Prosjektet har produsert undervisningsmateriell som kan brukes i høgre 

utdanning og på kurs i regi av idrettsforbund. Websiden som har blitt opprettet gjør kunnskapen fra 

prosjektet tilgjengelig og blir oppdatert kontinuerlig. Det ble holdt en dagskonferanse og et 

kveldsseminar på Norges idrettshøgskole 23. mai 2018 hvor resultatene av prosjektet samt web 

portalen ble presentert. Over 180 personer deltok på seminarene som var streamet live på internett. 

http://www.sportparent.eu/
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Life skills through sports for young student-athletes  
Utføres av: Pierre-Nicolas Lemyre og forskere fra University of Ottawa og Université Laval i Québec, 

Canada  

Startdato: 01.09.16 

Sluttdato: 01.08.2020 

Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1219 

 

Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom FOBU og et forskningsteam fra Université Laval og 

University of Ottawa (Canada). Prosjektet er ledet av Prof. Christiane Trottier ved Université Laval i 

Québec, Canada. I dette prosjektet vil lærere og trenere lære om livsferdigheter som kan læres 

gjennom idrettsdeltakelse og hvordan disse kan overføres fra organisert idrett til andre 

læringskontekster. Forskere vil videre samarbeide med lærere og trenere gjennom et målrettet 

program, slik at det skapes muligheter for å overføre ulike livsferdigheter til skolesammenheng. 

Derfor vil forskningsprosjektet fokusere på relasjonene mellom trener, lærer og student-utøver 

gjennom hele prosessen. Et veiledningsprogram vil også bli etablert for idrettsgymnaser i Canada og 

Norge som ønsker å fokusere på overføringen av livsferdigheter fra idrett til skole, men også til andre 

læringskontekster for ungdom. Planleggingsfasen av prosjektet er allerede gjennomført, og 

intervensjonsprogrammet startet i september 2018. Intervensjonsprogrammet er delt inn i seks ulike 

deler og vil ha en varighet på to år. FOBU er hovedansvarlig for læringsstrategiene i femte del av 

intervensjonsprogrammet. Målet med disse strategiene er i korte trekk å fremme overskudd og 

forebygge utmattelse hos unge idrettsutøvere. 

 

Too young to ride 
Utføres av: Susanna Hedenborg, Oscar Solenes, Gabriella Thorell, Annika Rosén 

Startdato: 01.07.2018 

Foreløpig sluttdato for prosjektet: 31.12.20 

Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1200 

 

I prosjekter "Too Young to Ride" undersøkes vi hvordan stall- og rideskoler er for små barn i Norge og 

Sverige. Felles for begge land er at sporten i økende grad henvender seg til barn under skolealder, i 

en prosess som kalles barnifisering. De tradisjonelle ridesportsorganisasjonene utfordres også av 

kommersielle alternativer som også retter seg mot yngre barn. Hvordan kommersielle tilbud tilbys til 

yngre barn og hvordan tilbudene ser ut, vet vi lite om.  

 

Hittil har rideskolers virksomhet vært bygget på opplæring som er hentet fra forsvarets rideskole, 

som har en autoritær tilnærming som f. eks kommandoer som "fremad mars!" osv. Forskning har 

lenge stilt spørsmål til denne måten å undervise på. Ikke minst på bakgrunn av ridesportens 

synkende medlemstall. Rideinstruktører snakker om å bli tvunget til å forandre seg. Instruktørene 

oppgir at de blir pålagt å ta inn yngre barn i sin virksomhet, til tross for at de mener at barna er for 

små til å lære å ri.  

 

Prosjektet er utviklet i samarbeid med rytterorganisasjoner i Norge og Sverige, og vil føre til utvikling 

av pedagogiske læringsmiljøer i rideskolene og utdanning for rideinstruktører.  
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Stable cultures in cyberspace 
Utføres av: Susanna Hedenborg, Aage Radmann, Lovisa Broms, Line Synnøve Larsen 

Startdato: 15.03.2018 

Foreløpig sluttdato for prosjektet: 31.12.19 

Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1200 

 

I prosjektet "Stable Cultures in Cyberspace", undersøker vi sosiale medievaner for 

ridesportinteresserte. Hva som er riktig og galt om hvordan hester skal ha det og hva ryttere skal 

gjøre, diskuteres gjennom møter, støtte og blogging på sosiale medier. For å utvikle et trygt miljø for 

mennesker og hester i ridesport, må vi forstå hvordan folk bruker sosiale medier til å få mer 

kunnskap om hester og ridning.  

 

I prosjektet søker vi å finne ny kunnskap ved bruk av en spørreundersøkelse (over 1500 svar), 

fokusgrupper i ulike aldersgrupper (12 grupper av mennesker / land), og ved å følge de såkalte 

påvirkere (3 per land) i hestesporten i Norge og Sverige.  

 

Tentative resultater peker på at bruken og tiltroen til sosiale medier er forskjellig for ulike 

aldergrupper og at ridesportorganisasjoner i Norge og Sverige må utvikle sin bruk av sosiale medier, 

for å kunne nå ut til sine medlemmer. Videre er det klart at brukere av sosiale medier blir møtt med 

sterke kommersielle markedsføringsstrategier som påvirker brukernes oppfatning om hva som er rett 

og galt når de gjelder riding og synet på hvordan hester skal ha det.  

 

Prosjektet er utviklet i samarbeid med ridesportorganisasjonene i Norge og Sverige. 
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5.3 Prosjekter i regi av Norges idrettshøgskole (NIH), med 

tilknytning til FOBU 

 

Barne- og ungdomsfotball: PAPA-prosjektet 
Utføres av: Yngvar Ommundsen 

Sluttdato: 30.04 2018 

Prosjektnr. i regnskapsrapport: Prosjektet er ikke tatt med senterets regnskap og budsjett for 2018.  

 

PAPA prosjektet (“Promoting Adolescent health through an intervention aimed at improving the 

quality of their participation in Physical Activity”) inkluderer to Phd prosjekter: «Motivasjonsmiljø i 

barne- og ungdomsidrett – persepsjoner av treners atferd og motivasjonskvalitet (Phd kandidat Siv 

Gjesdal) og «Hvordan fotballtrenere oppfatter seg selv, og sin egen interaksjon med utøvere i 

idrettskonteksten» (Phd kandidat Bård Solstad).  

 

PAPA-prosjektet - er en del av et større EU-finansiert prosjekt som involverer 8 universiteter i 5 land; 

England, Hellas, Spania, Frankrike og Norge og er et av de største vitenskapelige 

samarbeidsprosjektene innen barne- og ungdomsfotball Prosjektet involverer nesten 1000 trenere 

og 8000 unge fotballspillere totalt. Norge har hatt to hovedpartnere som har delt arbeidet seg 

imellom, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen. Ved Norges idrettshøgskole har en gruppe 

bestående av professor Yngvar Ommundsen, professor Lars Tore Ronglan og prosjektmedarbeider 

Vidar Ertesvåg stått ansvarlig for implementeringen av intervensjonen inkludert opplæring av 

trenerinstruktører og trenere. 1. amanuensis Frank Abrahamsen deltok i opplæringsdelen. Prosjektet 

omfatter store datainnsamlinger på spillere og trenere før og etter fotballsesong. Dette ble 

gjennomført i tett samarbeid med Norges Fotballforbund (NFF). I tillegg er det gjennomført en 

intervensjon på trenere i aldersbestemt fotball i form av en en-dags "workshop". Målet var at disse 

skulle innta en mer pedagogisk hensiktsmessig trenerrolle overfor sine unge spillere. Tilsvarende 
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opplegg ble gjennomført i de fire andre landene i tråd med fotballsesongen der. NFF har vært en 

viktig alliansepartner i flere faser av prosjektet. Phd kandidat Bård Solstad har disputert på sin 

doktoravhandling basert på fem forskningsartikler med basis i data fra den norske delen av 

prosjektet. Avhandlingen har tittel: "Towards a Better Understanding of the Dynamics of Sports 

Coaching at the Youth Level: The Coach’s Perspective A Study of the Youth Football Coaches 

Participating in the Norwegian Arm of the Promoting Adolescent Physical Activity (PAPA) Project". 

Siden 2017 rapporteringen har Siv Gjesdal disputert (oktober 2018) på prosjektet med 

avhandlingstittel: Motivation in youth sport- A syudy of athletesæ motivation, perceptions of coach 

behaviour, self-perceptions, affective responses and behaviour. Forskningsmiljøet ved Universitetet i 

Bergen knyttet til PAPA prosjektet har også en phd kandidat (Margaret Søvik) som har disputert på 

prosjektet. Prosjektansvarlig for den norske delen av PAPA prosjektet er ved Norges idrettshøgskole 

professor Yngvar Ommundsen, og ved Universitetet i Bergen, professor Bente Wold og professor 

Oddrun Samdal.  

 

Prosjektet har frambrakt ny kunnskap om betydningen av en god pedagogisk trenerrolle for de unges 

motivasjon, psykologiske velvære og utbytte av egen idrettsdeltagelse. Eksempler på viktige funn er 

at treneres egne angivelser av egen treneratferd harmonerer spillernes vurderinger. Spillernes 

vurderinger er dessuten viktigst for deres egen trivsel og velvære i fotballen. Prosjektet har også 

frambrakt ny kunnskap om at en trenerrolle i tråd med gode pedagogiske prinsipper også gir næring 

til god motivasjon og velvære også for trenerne selv. I perioden 2015-18 foreligger 11 

forskningsarbeider fra prosjektet (publisert (8), klar for innsending (2), under utarbeiding (1). 

 

Spillerutvikling i den norske idrettsmodellen 
Postdoktor: Christian Thue Bjørndal 

Prosjektmedarbeidere: Siv Gjesdal, Live Luteberget og Lars Tore Ronglan 

Startdato: 01.11.2017 

Foreløpig sluttdato for prosjektet: 01.11.2020 

Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1200 

 

Prosjektet undersøker muligheter og utfordringer for spillerutvikling i den norske idrettsmodellen 

med vekt på to store norske lagidretter, håndball og fotball. Prosjektet er delt opp i fem delstudier.  

Den første studien er den første til å studere sammenhengen mellom treningsbelastning, motivasjon 

og risiko for idrettsskader blant 16-18 år gamle håndballspillere som går på idrettsgymnas. Denne 

studien inkluderer 200 deltagere som vi følger gjennom hele håndballsesongen. Også når vi 

inkluderer andre idretter er det svært få lignende studier av disse forholdene over tid og er i så måte 

et svært originalt bidrag til forskningslitteraturen. 

 

I den andre studien undersøker vi idrettskolene sin rolle som en av flere viktige aktører i 

spillerutviklingen til unge håndball- og fotballspillere. Denne studien vil være med på å utvikle 

kontekstualisert kunnskap om de spesifikke forholdene for spillerutvikling i norsk ungdomsidrett.  

I den tredje studien undersøker vi hvordan håndball- og fotballspillere i alderen 16-18 år som går på 

idrettsgymnas erfarer trenings- og konkurransehverdagen med spesiell vekt på hvordan de opplever 

samhandlingen mellom klubb, skole og forbund. Studien er viktig for å utvikle kontekstualisert 
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kunnskap om de spesifikke forholdene for spillerutvikling i norsk ungdomsidrett, og vil gi oss et bedre 

grep om opplevelsen til utøverne selv. 

 

I den fjerde studien skal vi undersøke årsaker til frafall blant håndballspillere som går på 

idrettsgymnas. Studien er spesielt viktig fordi det er veldig få studier som har gått utover det rent 

deskriptive ved å undersøke årsaker og mekanismer som leder til frafall, i grupper med ungdom som 

på tidligere tidspunkt har vært høyt motivert for å drive idrett. 

  

 

6. Formidling og informasjonsvirksomhet 
 

 
FOBUs formidlingsvirksomhet i 2018 omfatter foredrag ved nasjonale og internasjonale 

forskningskonferanser, bidrag til idrettens egne utdanningsprogrammer, publisering på egne 

nettsider og jevnlig kontakt med norske og internasjonale medier. 

 

Temakonferanse om idrettsforeldre 

Det ble holdt en dagskonferanse og et kveldsseminar på Norges idrettshøgskole 23. mai 2018 hvor 

resultatene av Sportparent EU prosjektet samt web portalen ble presentert. Over 180 personer 

deltok på seminarene som var streamet live på internett. 

 

Kvalitetssikring – forskningsseminarer  

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

Norefjell fra 12.–13. desember. Seminaret ble brukt til presentasjon av prosjektplaner og resultater 
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for hvert av stipendiatprosjektene ved Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett og seksjon for 

coaching og psykologi. Seminaret ga stipendiatene og post-doktorene 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-, fotball- 

og 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 ulike høgskoler, og av idrettsbevegelsen. 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. FOBU ansatte har bidratt til utvikling av innhold til Norges 

Fotballforbunds nasjonale trenerveilederkurs. 

 

Nettsider og mediekontakt  

Vi oppdaterer regelmessig våre egne forskningsprosjekter og forskningsresultater og publiserer dem 

på senterets nettsider http://www.nih.no/fobu Trykte og digitale medier kontakter oss med ønske 

om å bruke forskningsbasert litteratur basert på vår kunnskap. Ansatte ved forskningssenteret blir 

regelmessig 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. Dette har ført til gode diskusjoner og interaksjon med forskjellige aktører i norsk idrett. 
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