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1. Innledning
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Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett (FOBU) har eksistert i elleve år, fire av disse årene med
fokus på trening og prestasjon i idrett, og de siste syv årene med fokus på barne- og ungdomsidrett.
Gjennom systematisk og kritisk 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?
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.
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7) Nytt satsningsområde fra 2020 - En grønnere barne- og ungdomsidrett.
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, bidrar til
kursutvikling for trenere, skriver kronikker og stiller opp i intervjuer og holder jevnlig foredrag på
faglige seminarer rundt i Norge.

\ Foto: Emil Sollie
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2. Sammendrag - pågående og planlagte
prosjekter
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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 2019 fullførte to FOBU-stipendiater sine doktorgrader. Hedda Berntsen disputerte 22. august med
intervensjonsprosjekt "den støttende treneren". Trenerkurset som Hedda m. fl. har utviklet, formidler
viktigheten av en god trener-utøver relasjon. Materiellet gis ut til forbund, klubber og trenere ved
forespørsel. Vi har fått flere henvendelser fra klubber og trenere som ønsker å ta kursmateriellet i
bruk. Heidi Haraldsen disputerte 17. desember 2019, hun sammenligner 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 gav en unik mulighet til å sammenligne
prestasjonskultur mellom kunst og idrett i norsk kontekst.
I 2020 skal ytterligere en kandidat, Hege Landgraff, fullføre sitt doktorgradsprosjekt. Dette prosjektet
handler om "Fysisk utvikling hos unge utholdenhetsutøvere". Målsettingen med prosjektet er å forstå
hvordan trening påvirker unge menneskers fysiske utvikling gjennom puberteten. Forståelse av
sammenhengen mellom trening og vekst kan ha stor betydning for hvordan vi skal gjennomføre
trening i denne aldersgruppen. Vi har gjennom de siste årene blitt invitert til ulike fora for å holde
foredrag om temaet. Budskapet og resultatene våre overrasker.
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Stipendiat Lars Erik Espedalen undersøker bredt hvordan den organiserte idretten inkluderer og
ekskluderer ungdom. Opplever ungdom at de blir presset ut av idretten eller slutter de fordi ønsker
å bruke tiden på andre ting? Er det forskjeller i frafallsmekanismer mellom ungdommer med
ressurssterke og ressurssvake foreldre? Oppleves idretten forskjellig i ulike samfunnslag? Er spørsmål
Espedalen ser på. Prosjektet er i god fremdrift og er planlagt ferdigstilt våren 2021.
Postdoktor Bård Erlend Solstad og hans forskningsgruppe ser på problemstillinger rundt
organiseringen av norsk idrett, målet er å bidra med kunnskap om praksis og organisering i barne- og
ungdomsidretten med særlig vekt på trenerrollen. Treneres tanker og holdninger til utvikling av unge
utøvere på ulike konkurransenivåer er en problemstilling. En annen tematikk er holdninger i de ulike
organisasjonsleddene i norsk idrett knyttet til sentrale tema som hvorvidt NIFs bestemmelser og
retningslinjer blir implementert av trenere på grasrota i barne- og ungdomsidretten, og om den økte
profesjonaliseringen enten styrker eller svekker visjonen, arbeidet og grunnverdiene til NIF som
organisasjon.
Postdoktor Siv Gjesdal undersøker hva som påvirker inkludering av barn- og unge med
minoritetsbakgrunn. I 2019 ble det gjennomført to datainnsamlinger. Funn fra disse to
datainnsamlingene kan hjelpe rekruttering av minoritetsjenter til organisert idrett. Vi søker også å få
mer innsikt i hva det innebærer å være foreldre til idrettsaktiv ungdom og hva foreldre tenker at
idretten kan bety for barna deres. Og har minortetsforelder og etnisk norske foreldre ulike
opplevelser?
To stipendiater, Jan Åge Kristensen og Annette Skilbred ble ansatt 1. september på prosjektet Sunne
prestasjonsmiljøer i ungdomsidrett. Prosjektet innebærer en studie av holdninger til bruk av blant
annet kosttilskudd, proteintilskudd, smertestillende midler og dopingmidler i prestasjonsmiljøer i
ungdomsidretten. Kristensen og Skilbred skal undersøke hvordan holdninger dannes/gjendannes/
omdannes med spesiell vekt på leder-trener-utøver samspillet.
I 2020 ansetter FOBU en ny forsker som skal forske på temaet "Grønn barne- og ungdomsidrett". Ved
siden av en rekke velkjente positive ringvirkninger medfører organisert idrett også belastninger på
miljøet. Denne studien er første trinn i et større prosjekt om barne- og ungdomsidrett og miljø.
Studien skal utvikle kunnskap om muligheter og utfordringer for miljøarbeid i idrettslag.
I tillegg til våre stipendiat- og postdoktorprosjekter bidrar vi i flere større og mindre
forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt. FOBU bidrar i et stort forskningsprosjekt med
kanadiske kollegaer der målet er å utforme, implementere og evaluere et online treningsprogram
som har som mål å hjelpe elever til å utvikle psykososiale ferdigheter i idrett og skolesammenheng.
Gjennom prosjektet Frafall i idrett ønsker vi å lære mer om hva som kan forhindre frafall i norsk
organisert idrett sett fra et ungdomsperspektiv. Vi har startet et prosjekt som skal se på hvordan
unges medbestemmelse kan økes i norsk idrett. Vi er involvert i et prosjekt som undersøker unge
idrettsaktives synspunkter om seksuell trakassering i idretten og vi er med på å gjennomføre en
evaluering av idrettstilbudet Idrett for alle i Oslo. I 2020 vil det bli igangsatt et EU-finansiert prosjekt
som ser på idrettens evne til å integrere nyankomne flyktninger og innvandrere og vi vil i et nordisk
samarbeid arrangere workshops der målet er å fremme unges deltagelse og trivsel i idrett.
Alle senterets pågående forskningsprosjekter er beskrevet utfyllende under punkt 4.
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3. Organisering og økonomi

\ Foto: Shutterstock

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 ble ledet av professor Pierre-Nicolas Lemyre frem til og med juli 2019, han valgte å tre
ut av lederjobben i forbindelse med at han fikk innvilget permisjon fra sin stilling på NIH i to år. Fra 1.
august 2019 har professor Åse Strandbu tatt over som leder for senteret. 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.
Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett har i 2019 hatt ansatte i 4,9 årsverk, i tillegg kommer
forskningsmedarbeidere som har vært ansatt på timesbasis som tilsvarer ca. 0,6 årsverk. NIH har
støttet senteret med interne bidrag i form av veiledning av stipendiater og satsning på prosjekter
innenfor forskningssenterets satsningsområder.
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3.1 Personell
Følgende personer har vært ansatt ved FOBU i 2019:
Leder: Professor Pierre-Nicolas Lemyre frem til 31.07.2019, professor Åse Strandbu fra 01.08.2019
Koordinator: Kristin Andersen
Forskere:
Anette Skilbred, Bård Erlend Solstad, Gerd Marie Solstad, Hedda Berntsen, Hege Wilson Landgraff
Heidi Haraldsen, Siv Gjesdal, Susanna Hedenborg.
Bidrag frå forskere, vitenskaplige assistenter og masterstudenter: Carina Marie Rose, Danielle
Fredriksen, Eugenie De Castilla, Ingvild Skagestad, Jesper Møller, Kari Stefansen,
Ludvig Daae Bjørndal, Magne Hem Stenersen, Miriam M. B. Bandlien, Morten Wang Fagerland,
Oddbjørn Sindland.
Forskere ved NIH sine fagseksjoner som var tilknyttet prosjekter ved FOBU i 2019:
Christian Bjørndal, Frank Abrahamsen, Hallgeir Halvar, Jan Åge Kristensen, Jostein Hallén, Mats
Hordvik, Marte Bentzen, Per Øystein Hansen, Sigmund Loland, Yngvar Ommundsen, Ørnulf Seippel,
m. fl.

3.2 Finansiering og økonomi 2019
✓ Kulturdepartementet bevilget 3 millioner i grunnstøtte til drift og videreutvikling av
Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett (FOBU) i 2019.
✓ Kunsthøgskolen i Oslo bidro med 237.363 kr. til prosjektet Utvikling av unge utøvere i kunst
og sport.
✓ Norges idrettsforbund bidro med 400.000 kr. til prosjektet Sunne prestasjonsmiljøer i
ungdomsidrett, 200.000 kr. til prosjektet Foreldre i idretten og 50.000 kr til prosjektet Ung
medbestemmelse.
✓ Antidoping Norge bidro med 175.000,- til prosjektet Sunne prestasjonsmiljøer i
ungdomsidrett.
✓ Et resultat på kr. 527.670,- ble overført fra 2018 til 2019.
✓ NIH sin egenandel til FOBU sine prosjekter var i 2019 kr. 1.753.757,✓ Et resultat på kr. 810.251,- blir overført fra 2019 til 2020. Av disse midlene er 50.000,øremerkede midler fra NIF, kr. 100.000,- midler fra Olympiatoppen, kr. 175.000,- er
overføring av midler fra Antidoping Norge. Overføringen er knyttet til igangsatte prosjekter,
og midlene benyttes i 2020.
✓ Se vedlagt oversikt over budsjett for 2019, regnskap for 2019 og budsjett for 2020.
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4. Forskningsprosjekter
I 2019 har forskningssenteret vært involvert i flere prosjekter innen sitt fokusområde på barne- og
ungdomsidrett. I prosjektene studerer vi sosiologiske, psykososiale og fysiologiske variabler som
påvirker talentutvikling og livslang deltagelse i organisert idrett.

4.1 Doktorgrads og postdoktor- prosjekter

\ Foto: Shutterstock

Den støttende treneren: Hvordan tilrettelegge for motiverte utøvere, trivsel
og sportslig utvikling
Stipendiat: Hedda Berntsen
Veileder: Elsa Kristiansen
Startdato: 26.05.2014
Sluttdato: 22.08.2019
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1254
Hedda disputerte med prosjektet: Teaching and Understanding "Need Supportive" Coaching.
Developing and implementing a coach development program den 22. august 2019.
Erfaringer Hedda hadde fra sin aktive karriere og senere gjennom utdanningen, gjorde at hun ble
inspirert til å formidle kunnskap til den utøvende idretten om betydningen av samhandlingskompetanse for utøveres motivasjon, trivsel og utvikling. Det overordnede målet med
doktorgradsprosjektet var å vise hvordan vi kan øke trenerens kunnskap for å bedre idrettsutøveres
opplevelser i idretten.
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I Norge er trenerens idrettsspesifikke kunnskap ofte god, og den er ofte tilpasset nivået
utøvergruppen befinner seg i. Samhandlingskompetansen til treneren har derimot fått mindre
oppmerksomhet. I første del av prosjektet ble det derfor utviklet et trenerkurs, «den støttende
treneren», hvor hensikten med kurset var å forstå den støttende trenerstilen og hvordan den
påvirket utøveres trivsel og autonome motivasjon. Trenerkurset inneholdt et undervisningsopplegg
på seks forelesninger. Opplegget inneholdt gruppeoppgaver og «en til en» oppgaver. Det digitale
trenerheftet formidlet kunnskap om motivasjon og den støttende trenerstilen. Videoene som fulgte
med forklarte de støttende strategiene. Refleksjonsoppgavene fokuserte på treneres bevissthet
rundt egen utførelse. Kurset ble implementert på et toppidrettsgymnas og ti trenere og 102 utøvere
deltok.
Trenerne uttrykte at det digitale trenerheftet økte deres forståelse av hva den støttende stilen betyr i
deres idrettskontekst. I tillegg hadde læringsmateriellet, spesielt videoene ført til at de ble mer
bevisst egen trenerstil gjennom refleksjon av egne og andres erfaringer. Flere av trenerne opplevde
at det digitale heftet hadde hjulpet dem med å oppnå meningsfull læring – og at de så en
sammenheng mellom teori og egen erfaring. For å lykkes med den støttende stilen er det avgjørende
med tid til hver utøver, at implementering må skje i samsvar med utøveres modningsnivå, og at
støttende strategier må tilpasses ulike situasjoner. Kurset fyller et tomrom i trenerutdanningsfeltet.
Trenerkurset er nå tilgjengelig for NIF, alle forbund, kretser, universiteter og andre aktører som
jobber med trenerutdanning. Universitetet i Sørøst-Norge bruker kurset i sin trenerutdanning. Det er
dialog med NIF og Norges skiforbund om fremtidig bruk av kurset. Materiellet kan formidles til
idrettslag og trenere som tar kontakt med FOBU.
Det er publisert fire forskningsartikler i internasjonale journaler fra prosjektet. I tillegg har Hedda
bidratt med å belyse problemstillingen rundt trener-utøver forholdet, gjennom flere blogginnlegg i
blant annet nettavisen forskning.no.

Utvikling av unge utøvere i kunst og sport: Betydning av mentale tankesett og
trenerstil for utøvernes motivasjon, prestasjon og psykiske helse
Stipendiat: Heidi Haraldsen
Veiledere: Hallgeir Halvari og Frank Abrahamsen
Startdato: 01.09.2015
Sluttdato: 17.12.2019
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1259
Heidi disputerte med prosjektet: Teaching and Understanding "Thriving, striving, or just surviving? A
study of motivational processes among elite junior performers from sports and performing arts” den
17. desember 2019.
Å nå toppen innenfor idrett og utøvende kunst kan være svært krevende og utfordrende. For noen
unge eliteutøvere kan summen av utfordringene de opplever bli overveldende. Dette kan øke
risikoen for at de mister motivasjonen og gir opp, og de kan oppleve redusert psykisk helse.
“Medaljens bakside”, innenfor talentutvikling er et understudert fenomen som vi har for lite
kunnskap om. Prosjektet undersøker hvordan gunstige eller ugunstige motivasjonsprosesser virker
inn på prestasjoner, psykisk helse, og motivasjon ved å se på personlighetstrekk hos utøveren i
interaksjon med treningskulturen. Utvalget er tenåringer som har satset hardt innen utøvende kunst
- ballett og musikk - og ulike idretter.
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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.
200-250 unge utøvere har svart på hvordan de opplever hverdagen som utøvere på vei mot toppen.
Heidi har også dybdeintervjuet ett titalls nåværende og tidligere utøvere som så tilbake på sine
erfaringer.
Vi har dokumentert at gunstige motivasjonsprosesser er særlig viktig for læring, utvikling og personlig
vekst. Utvikling av talent avhenger ikke bare av kunstnerisk og sportslig kompetanse hos utøveren.
Utviklingen er òg avhengig av god motivasjon og gode mentale tankesett; det påvirker hvordan
utøverne har det psykologisk. En hovedkonklusjon er at for å prestere bra, må man ha det bra.
Resultatene har vist at en del lærere og instruktører innen både kunstutdanningene og idretten har
en vei å gå. Disse kjennetegnes av at de jevnt over er mer autoritære og kontrollerende i sin
trenerstil enn de andre - som på sin side støtter utøverne og deres eget initiativ mer. Særlig må
trenere bli mye mer oppmerksomme på «perfeksjonismen» - jakten på det perfekte - og
konsekvensene av dette i form av økt sårbarhet og ugunstige motivasjonsprosesser hos mange
utøvere. Trenere kan gjøre mye for å dempe risikoen for svekket psykisk helse, trivsel og motivasjon.
Hardkjøret generelt og press fra trenere, sammen med det perfeksjonistiske, går utover den mentale
helsen til utøverne.
Det er en fin balanse mellom krav, struktur og støtte, treneren må være en god motivator og
pedagog. Utøverne selv er viktige for sin egen læring og utvikling, det er ikke noe en kan tvinge frem.
Mange utøvere, både innen idrett og kunsten, står selv for mye av presset, det skal være tøft og
hardt. Om treningene er for snille, drar ungdommene heller til utlandet for å utvikle seg og oppsøker
mer ekstreme talentmiljø.
Spesialiseringen starter tidligst innen kunsten, der selv små barn deltar i profesjonalisert og
lærerstyrt opplæring med terping på teknikk og kritisk tilbakemelding helt fra ung alder. Det er lang
tradisjon for dette innen dans og musikk, og særlig innen de klassiske variantene, innen klassisk
musikk og ballett. Til sammenlikning utsetter idretten spesialiseringen. Forsking på talentutvikling
støtter denne framgangsmåten som er både sunnere og bedre for å dyrke fram talent.
Forskningen dokumentere at tenåringer som sikter mot toppen innen både i kunst og idrett er
ambisiøse; de jobber svært målrettet for å bli gode. Det aller fleste er bevisste på dette, og de takler
presset bra. Likevel synes resultatene at kunstutøverne og jenter generelt er mer sårbare enn gutter
og idrettsutøvere. Og sårbarhet er relativt utbredt hos unge eliteutøvere.
Det er publisert to forskningsartikler i internasjonale journaler fra prosjektet, i tillegg er en artikkel
aksepter og ytterlige to innsendt. Resultatene av forskningen deles og formidles tilbake til
talentutviklingsmiljøene ved Olympiatoppen, særforbundene i NIF og ulike aktører i kunstutdanning.
Prosjektet kan således bidra til å påvirke barn og unges deltakelse i idrett og kunst gjennom å påvirke
kvaliteten i disse læringskulturene.
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Fysisk utvikling hos unge utholdenhetsutøvere
Stipendiat: Hege Wilson Landgraff
Veileder: Jostein Hallén
Startdato: 01.10.2012
Foreløpig sluttdato: 30.06.2020
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. Det ble publisert en artikkel i 2018 og
en i 2019. I tillegg er 2 manuskripter under revisjon for internasjonale tidskifter og to manuskripter er
under utarbeidelse. Hege leverer inn sin doktorgrad for vurdering i april 2020.
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 to-tre år i biologisk alder. Dette har stor
betydning for barnas utvikling i idretten og hvordan barna ser på seg selv i forhold til idretten.
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 tillegg til internasjonal publisering er en viktig ambisjon med dette prosjektet at kunnskapen vi
innhenter skal komme idretten til gode. Siden 2017 har vi blitt invitert til trenersamlinger i
Skiforbundet, Roforbundet og Friidrettsforbundet, Kickboksingforbundet og Orienteringsforbundet
samt utviklingsseminarer i regi av Olympiatoppen i Oslo, Hamar Bergen og Stavanger. Vi vil fortsette
å utvikle materiale for å formidle kunnskapen til idretten. I denne sammenhengen ønsker vi et
tettere samarbeid med Idrettsforbundet når det gjelder trenerutdanningen.
Veien videre
Prosjektet forsetter med planer foreløpig frem til 2023. Halvard Grendstad er ansatt som ny
stipendiat innenfor temaet som skal følge opp Hege sine funn. Denne stillingen er internt finansiert.
Den foreløpige tittelen på hans prosjekt er "Trainability of youth athletes - a longitudinal assessment
of trained children’s response to exercise during puberty".
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Pedagogiske, psykologiske og organisatoriske aspekter knyttet til trenerrollen
i organisert idrett
Postdoktor: Bård Erlend Solstad m. fl.
Startdato: 15.03.17
Foreløpig sluttdato: 31.12.21
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1217
Overordnet tematikk for prosjektet: Det overordnede målet til prosjektet er å bidra med kunnskap
om praksis og organisering i barne- og ungdomsidretten med særlig vekt på trenerrollen. Treneres
tanker og holdninger til utvikling av unge utøvere på ulike konkurransenivåer er en problemstilling.
En annen tematikk er holdninger i de ulike organisasjonsleddene i norsk idrett (f.eks. Norges
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), særforbund, idrettsklubb og trenere)
knyttet til sentrale tema som hvorvidt NIFs bestemmelser og retningslinjer blir implementert av
trenere på grasrota i barne- og ungdomsidretten, og om den økte profesjonaliseringen enten styrker
eller svekker visjonen, arbeidet og grunnverdiene til NIF som organisasjon.
Delstudium en: Frafall i idrett
Prosjektmedarbeidere: Marte Bentzen, Mats Hordvik, Åse Strandbu og Bård Erlend Solstad (se egen
prosjektbeskrivelse).
Delstudium to: Trener-utøver relasjonen over tid.
Prosjektmedarbeidere: Bård Erlend Solstad, Henrik Gustafsson, Andreas Ivarsson, Marte Bentzen,
Camilla Knight, Yngvar Ommundsen og Pierre-Nicolas Lemyre.
Formålet med den andre 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
fulgte spillere (jenter født i 2006; n = 27) i et håndballag gjennom sesongen: 2018-2019. Studien
brukte fokusgruppeintervjuer med trenere og spillere for å undersøke graden av gjensidighet i
trener-utøver relasjonen. I tillegg fylte utøverne ut spørreskjemaer over en lengre periode som målte
et utvalg psykososiale utfallsvariabler (f.eks. opplevelse av treneratferd, kompetanse og glede).
Prosjektet intervjuet også utøvere (n = 3; 1 utøver ønsket ikke å stille på intervju) som valgte å slutte
på håndballaget i løpet av sesongen. Studien vil bidra med bedre kunnskap om årsaker til frafall i
overgangen mellom barne- og ungdomsidretten.
Delstudium tre: Delt virkelighetsforståelse mellom trener og utøver
Prosjektmedarbeidere: Bård Erlend Solstad, Henrik Gustafsson, Camilla Knight, Heidi Haraldsen,
Yngvar Ommundsen og Pierre-Nicolas Lemyre.
Formålet med den tredje studien har vært å undersøke graden av delt virkelighetsforståelse
(inspirert av Shared Reality Theory) mellom trener og hans/hennes utøvere. Vi har rekruttert fire
utvalg (1 utvalg = 1 trener og 3-4 utøvere) til å delta i en longitudinell prospektiv datainnsamling.
Utvalgene består av svømmere, fotballspillere og ballettdansere fra Oslo-området. Studien
omhandler kvinnelige, junior elite utøvere i aldersgruppen 16-19 år. Dette valget ble tatt fordi nyere
litteraturstudier har fremhevet at svært få talentutviklingsstudier har fokusert på kvinnelige utøvere.
Tredje og siste intervjurunde med trenere og utøvere ble gjennomført i desember 2019. Resultatene
fra studien vil bli presentert i løpet av høsten 2020.
Delstudium fire: Organiseringen av barne- og ungdomsidretten.
Prosjektmedarbeidere: Bård Erlend Solstad, Anna-Maria Strittmatter, Berit Skirstad, Josef Fahlén,
Cecilia Stenling, Christian Thue Bjørndal, Camilla Knight og Pierre-Nicolas Lemyre.
Formålet med den fjerde studien er å undersøke organiseringen av norsk barne- og ungdomsidrett
ved å bruke en nedenfra-og-opp tilnærming. Denne studien har intervjuet trenere,
klubbrepresentanter og ansatte i særforbund, Olympiatoppen og NIF (f.eks. ansatte i
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breddeavdelingen, breddesjef, generalsekretær og idrettspresident) med den hensikt å få en bedre
forståelse av implementering av bestemmelser og retningslinjer i barne- og ungdomsidretten. Det
andre formålet med studien er å kartlegge treneres tanker om utvikling av unge utøvere i barne- og
ungdomsidretten. Utvalget i denne studien er trenere i individuell idrett og lagidrett (f.eks. svømming
og fotball). Forskningsgruppen har gjennomført fokusgruppeintervjuer med 98 trenere (n = 50
fotballtrenere; n = 48 svømmetrenere) om deres tanker og holdninger til utvikling av unge utøvere i
barne- og ungdomsidretten.
Delstudium fem: Totalbelastning blant unge utøvere.
Prosjektmedarbeidere: Bård Erlend Solstad, Gro Jordalen, Heidi Haraldsen, Bjørn Harald Olstad, May
Grydeland, Kathrin Steffen, Henrik Gustafsson, Hallgeir Halvari, Andreas Stenling og Pierre-Nicolas
Lemyre.
Formålet med den femte studien er å undersøke opplevelsen av totalbelastning blant unge utøvere i
både Norges svømmeforbund og Norges bandyforbund. Studien er et tverrfaglig samarbeid mellom
tre institutter på NIH. Studien har et prospektivt kohortdesign (2019-2024), og den har som mål å
undersøke sammenhengen mellom både mentale og fysiske faktorer (f.eks. motivasjon,
treningsbelastning og skader/sykdom). De samlede resultatene fra studien vil bli presentert høsten
2025, men forskningsgruppen vil også presentere årlige funn fra studien. At det finnes få tverrfaglige
studier av totalbelastningen til unge utøvere, viser at dette er et fagområde som har et stort behov
for flere studier av høy kvalitet.
Delstudium seks: En litteraturstudie av skadeprosessen.
Prosjektmedarbeidere: Bård Erlend Solstad, Ulrika Tranaeus, Andreas Ivarsson, Grethe Myklebust,
Trine Stensrud, Anne Marte Pensgaard og Christine Holm Moseid.
Formålet med den sjette studien er å skrive en litteraturstudie om skadeprosessen blant junior elite
og elite utøvere i individuell idrett og lagidrett. Studien er et samarbeid mellom Gymnastik- och
idrottshögskolan i Stockholm, Högskolan i Halmstad og NIH/FOBU. Nyere studier har begynt å
vektlegge viktigheten av psykososiale faktorer (f.eks. opplevelsen av sosial støtte) i løpet av en
langvarig skadeprosess, men få studier har undersøkt disse variablene med et prospektivt design.
Derfor er det viktig å gi en oversikt over antall publiserte studier, slik at man kan gi anbefalinger til
fremtidige studier og intervensjoner som ønsker å fokusere på skadeprosessen til junior elite og elite
utøvere i individuell idrett og lagidrett.
Mastergradsprosjekter: Seks masterstudenter er tilknyttet studie tre og fire. Fire av
masterstudentene vil undersøke om det er en delt virkelighetsforståelse mellom trener og
hans/hennes utøvere i tre ulike prestasjonsdomener, mens de to andre masterstudentene vil
undersøke ulike sider ved organiseringen av norsk barne- og ungdomsidrett. Studentene vil skrive
masteroppgaver som er komplementære med tanke på problemstillingene til de overordnede
studiene.
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Ungdoms idrettsdeltakelse og treningsvaner
Stipendiat: Lars Erik Espedalen
Veiledere: Ørnulf Seippel og Åse Strandbu
Startdato: 19.06.17
Foreløpig sluttdato: 18.06.21
Prosjektnr. i regnskapsrapport: Prosjektet har ikke fått økonomiske midler fra FOBU i 2019. FOBU er
med å delfinansiere prosjektet med finansiering av 1 av 4 år, kostander ble belastet i 2017 og 2018.
I dette prosjektet ønsker vi å undersøke bredt hvordan den organiserte idretten inkluderer og
ekskluderer ungdom.
Første del av prosjektet tar utgangspunkt i Ung i Oslo-undersøkelsene fra 2015 og 2018. 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. Vi undersøker også
forskjeller i frafallsmekanismer mellom ungdommer med ressurssterke og ressurssvake foreldre.
Første delen av prosjektet gir oss mer systematisert kunnskap om frafallet i ungdomsidretten og hvor
mye av dette frafallet som er problematisk. Vi har publisert én artikkel i et internasjonalt
forskningstidsskrift, én artikkel er sendt inn til vurdering, og vi har holdt presentasjoner på tre
internasjonale forskningskonferanser.
I andre del av prosjektet ser vi nærmere på hvordan både ungdom og foreldre opplever å være en
del av idretten. Vi intervjuer foreldre med ulik sosial bakgrunn om hva som er krevende og hva som
er fint med å følge opp barnas idrettsdeltakelse. I tillegg undersøker vi hvilke motivasjoner
ungdommer med ulik sosial bakgrunn har for å være med i idrett.
Andre del av prosjektet gir oss mer inngående kunnskap om hvordan idretten oppleves likt og
forskjellig i ulike samfunnslag og hvordan man kan minke sosiale forskjeller i ungdomsidretten. Vi
holder på å gjennomføre intervjuer og har foreløpig presentert resultater fra prosjektet på én
internasjonal forskningskonferanse.

Spillerutvikling i den norske idrettsmodellen
Postdoktor: Christian Thue Bjørndal
Prosjektmedarbeidere: Siv Gjesdal, Live Luteberget og Lars Tore Ronglan
Startdato: 01.11.2017
Foreløpig sluttdato: 01.11.2020
Prosjektnr. i regnskapsrapport: Postdoktorstillingen er en NIH finansiert stilling, med noe støtte fra
prosjektnr. 1200
Prosjektet undersøker muligheter og utfordringer for spillerutvikling i den norske idrettsmodellen
med spesiell vekt på unge utøvere og deres opplevelser av samhandling mellom klubb, skole og
forbund. Tidligere forskning har også vist at den norske modellen skaper bred deltagelse og flere
veier til elitenivå for unge utøvere, men også at det kan være vanskelig å koordinere aktivitet på
tvers av klubb, skole og forbund – og at risikoen for skader og utbrenthet dermed øker. Prosjektet
som helhet er viktig fordi det bidrar til økt kunnskap om deltagelse, utvikling og prestasjon i norsk
barne- og ungdomsidrett. Den norske idrettsmodellen er unik fordi den i liten grad skiller mellom
grasrotidrett og eliteidrettsutvikling, spesielt sammenlignet med idrettsmodeller utenfor de Nordiske
landene; har bred oppslutning og deltagelse; og er konkurransedyktig i internasjonal eliteidrett.
Samtidig bidrar økt profesjonalisering, flere kommersielle aktører og teknologiutvikling til å sette
press på modellen. Dette gjør den norske idrettsmodellen til et spesielt spennende laboratorium for
forskning på deltagelse, utvikling og prestasjon i idrett. Prosjektet er delt opp i flere delstudier.

15

Årsrapport 2019

Barn og unge med minoritetsbakgrunn i organisert idrett
Postdoktor: Siv Gjesdal
Startdato: 01.08.2018
Foreløpig sluttdato: 31.07.2021
Prosjektnr. i regnskapsrapport: Postdoktorstillingen er tildelt FOBU fra NIH, med noe støtte fra
prosjektnr. 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 datainnsamlinger, basert på intervjuer med
aktuelle personer, samt observasjoner av programmer eller tiltak for sosial inklusjon i idretten. I 2019
ble det gjennomført en datainnsamling på et suksessfullt idrettsklubb-basert tiltak for å rekruttere
minoritetsjenter til organisert idrett. Totalt ble 16 jenter, trenere, ledere og foreldre intervjuet om
hvorfor dette tiltaket fungerte. Dette datamaterialet analyseres omgående, og forventet publisering
av funn er i første halvdel av 2020. I tillegg ble det samlet inn data som ser på rollen storebrødre kan
spille i minoritetsjenters valg om å delta i idrett eller ikke. Denne datainnsamlingen fortsetter i 2020,
med planlagt publisering av funn i andre halvdel av 2020. Funn fra disse to datainnsamlingene kan
hjelpe med rekruttering av minoritetsjenter til organisert idrett. Det gjennomføres også intervjuer
med idrettsforeldre med minoritetsbakgrunn se egen prosjektbeskrivelse under øvrige prosjekter:
Foreldre i idretten. I andre halvdel av 2020 er det planlagt en større, kvalitativ, datainnsamling på
ungdommer i organisert idrett, som er ment til å fortelle oss noe om hvordan ungdom med
minoritetsbakgrunn opplever idretten, gjerne sammenlignet med etnisk norske ungdommer. Denne
informasjonen kan si 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
Prosjektet er delt inn i to dr. grads prosjekter: Ungdomsidrett og prestasjonsfremmende midler
og Idrettsmiljøer blant ambisiøs idrettsungdom: Hva fremmer og hva hemmer utviklingen av en sunn
prestasjonskultur?
Ungdomsidrett og prestasjonsfremmende midler
Stipendiat: Anette Skilbred
Veiledere: Sigmund Loland og Åse Strandbu
Startdato: 01.09.2019
Foreløpig sluttdato: 31.08.2023
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1238
Prosjektet er en kvalitativ studie av unge utøveres erfaringer med og forståelse av ulike
prestasjonsfremmende midler, som kosttilskudd, smertestillende og dopingmidler. Selv om det alltid
har vært prestasjonsfremmende midler og metoder i idretten, har det de siste 40 årene vært en
økning i bruk av disse medikamentene, både i samfunnet generelt og i idretten. Vi ønsker å bidra
med økt kunnskap om hvordan unge idrettsutøvere i en formativ fase i livet forhandler og handler
når det kommer til prestasjonsfremmende midler i deres idrettskontekst. Med mål om å forstå
hvordan utøvere opplever prestasjonsfremmende midler og hvordan det arter seg som sosialt
fenomen skal vi intervjue utøvere ved toppidrettsgymnas. Økt kunnskap om utøveres forståelse av
seg selv, sine relasjoner og konteksten knyttet til prestasjonsfremmende midler kan være nyttig for
holdningsarbeid i ungdomsidretten.
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Idrettsmiljøer blant ambisiøs idrettsungdom: Hva fremmer og hva hemmer utviklingen av en sunn
prestasjonskultur?
Stipendiat: Jan Åge Kristensen
Veileder: Yngvar Ommundsen og Frank Abrahamsen
Startdato: 01.09.2019
Foreløpig sluttdato: 31.08.2023
Prosjektnr. i regnskapsrapport: Stipendiatstillingen finansieres av NIH, med noe finansiering fra
prosjekt 1238.
Ungdomsidretten har stort helsefremmende potensiale. Men et tiltagende prestasjonsfokus,
investering i tid, ressurser og forventninger om å prestere kan også generere uheldige virkninger med
negative konsekvenser for unge, ambisiøse idrettsutøveres helse.
Målet med prosjektet er å identifisere trekk ved prestasjonsmiljøer i ungdomsidrett som virker
forebyggende når det gjelder bruk av prestasjonsfremmende midler og metoder som bidrar til en
robust og sunn prestasjonskultur. Samtidig settes det fokus på risikofaktorer når det gjelder
holdninger til og bruk av prestasjonsfremmende midler og metoder. Vi utvider eksisterende
forskning, som primært har satt fokus på illegal praksis, ved å inkludere praksiser med potensiell
helserisiko såsom bruk av kosttilskudd, proteintilskudd, smertestillende midler, så vel som
dysfunksjonelle trenings- og konkurranserutiner i form av manglende restitusjon og deltagelse i
konkurranse til tross for skade.
Prosjektet er forankret i sosial-psykologisk motivasjons- og holdningsteori og innbefatter en
systematisk oppsummeringsstudie av eksisterende forskning og tre empiriske delstudier. De
empiriske delstudiene har som formål å undersøke ovennevnte helsepraksiser med hensyn på
betydningen av ulike kontekstuelle/sosiale og individuelle/psykologiske faktorers utløsende så vel
som beskyttende rolle. Prosjektet vil kunne gi nyttig kunnskap i forbindelse med praktisk,
holdningsskapende arbeid i ungdomsidretten.

Grønn barne- og ungdomsidrett
Forsker: Morten Renslo Sandvik m. fl
Startdato: 01.04.20
Foreløpig sluttdato: 31.12.2020
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1266
Ved siden av en rekke velkjente positive ringvirkninger medfører organisert barne- og ungdomsidrett
også miljøbelastninger med tanke på blant annet klima, energibruk, arealplanlegging (biologisk
mangfold) og forurensning. På tross av en ambisiøs miljøstrategi vedtatt av NIF i 2011 er miljø en
liten del av den idrettspolitiske samtalen og det er mange utfordringer knyttet til å forankre
miljøbevissthet og miljøansvar i idrettsorganisasjonen.
Denne studien er første trinn i et større prosjekt om barne- og ungdomsidrett og miljø. Studien skal
utvikle kunnskap om muligheter og utfordringer for miljøarbeid i idrettslag. Vi vil intervjue et utvalg
ledere i idrettslag. Utvalget vil bestå av idrettslag innenfor idretter med ulike former for
miljøbelastning knyttet til anlegg, arrangement, utstyr og aktiviteten i seg selv. Innenfor hver idrett
vil utvalget omfatte idrettslag med og uten tidligere erfaring med miljøarbeid.
Gjennom intervjuene søker vi en forståelse av hvorvidt idrettens miljøbelastning er et tema i
idrettslag, hva lederne selv vet og mener om idrett og miljø, hva lagene eventuelt har gjort/ønsker å
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gjøre, hva som gjør at tiltak lykkes eller ikke lykkes, og på hvilke måter miljøarbeid samsvarer eller
kommer i konflikt med andre viktige mål for lagene.
Kunnskap om slike spørsmål vil være nyttig for NIF i det videre arbeidet med å forankre
miljøbevissthet og -ansvar i organisasjonen, noe som på sikt vil gi barn og unge muligheter til å delta i
en bærekraftig idrett.

4.2 Øvrige forskningsprosjekter

\ Foto: Shutterstock

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
Foreløpig sluttdato: 01.08.2020
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1219
I dette prosjektet vil forskere samarbeide med lærere og trenere, gjennom et målrettet
intervensjonsprogram, som har som mål: Hvordan lære ferdigheter gjennom idrettsdeltakelse og
bruke disse ferdighetene i andre læringskontekster. FOBU er hovedansvarlig for læringsstrategiene i
femte del av intervensjonsprogrammet.
En gruppe forskere har i samarbeid utformet et prosjekt med mål om å utforme, implementere og
evaluere et online treningsprogram som har som mål å hjelpe deltakere til å utvikle psykososiale
ferdigheter som gjør at de takler krav og utfordringer i livet på en positiv måte. Programmet er
designet for trenere, lærere og elever som kombinerer det å satse på skole og idrett. Forskere startet
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å rekruttere skoler i området rundt Quebec City i Canada i 2017. Det er rekruttert totalt 297 elever
fra 7. til 9. trinn (13-15 år). I tillegg er 11 trenere, 13 lærere og 10 lærer-trenere på denne skolen
rekruttert for deltakelse. Elever fra en annen skole er rekruttert som kontrollgruppe (n = 192).
Treningsprogrammet som er utarbeidet retter seg mot fem forskjellige ferdigheter. Disse
ferdighetene blir gradvis introdusert i løpet av en periode på tre år (2018-2020). Det første året var
ferdigheter knyttet til temaene målsetting og konsentrasjon fokus, det andre året er det fokus på
sunne matvaner og riktig og god atferd, mens det er fokus på fysisk og mental evne til å restitusjon
det tredje året. Målet med disse strategiene er i korte trekk å fremme overskudd og forebygge
utmattelse hos unge idrettsutøvere
Life Skill Program – første år
Det første året arbeidet forskerne med å lage et pedagogisk innhold for ferdigheten målsetting, som i
programmet med deltakere ble startet opp i oktober 2018. Datainnsamling med elever (både
kontroll- og intervensjonsgruppe) startet før denne ferdigheten ble introdusert. Datainnsamlingen
besto av at elevene besvarte seks spørreskjemaer relatert til de ulike ferdighetene i programmet.
Etter endt datainnsamling fikk trenerne og lærerne tilgang til programmet online, der de kunne se
det pedagogiske innholdet relatert til ferdigheten målsetting. Det pedagogisk innholdet for neste
ferdighet, konsentrasjon, ble så utarbeidet og implementert fra mars 2019. Trenerne og lærerne ble
også her invitert til å se gjennom det pedagogiske innholdet knyttet til denne ferdigheten. For å
evaluere effekten av programmet ble det gjennomført en datainnsamling i mai 2019 med elever fra
begge ungdomsskolene som deltakere. Elevene måtte fullføre de samme seks spørreskjemaene
relatert til ferdighetene i programmet. I tillegg ble det gjennomført semistrukturerte intervjuer med
andre elever (N = 24), trenere og lærere (N = 7) på skolen som mottar programmet (dvs. skolen som
er intervensjonsgruppe). På slutten av 2018 ble det gjort analyser av de kvantitative og kvalitative
dataene for å finne preliminære resultater.
Life Skill Program – andre år
Forskerne har begynt å jobbe med å lage det pedagogiske innholdet for den tredje ferdigheten i
programmet, sunne spisevaner, som startet i oktober 2019. Før denne ferdigheten ble introdusert,
gjennomførte vi en datainnsamling med elever fra begge de ungdomsskolene (dvs. både kontroll- og
intervensjonsgruppe). Datainnsamlingen bestod av at elever fylte ut seks spørreskjemaer relatert til
hver ferdighet i programmet. Når datainnsamlingen var fullført fikk trenerne og lærerne tilgang til
programmet online der de kunne se gjennom det pedagogiske innholdet relatert til sunne
spisevaner. Det pedagogiskinnholdet for den fjerde ferdighetene i programmet, riktig og god atferd,
som skal begynne i mars 2020, er nå under planlegging.

Verdier i norsk idrett
Utføres av: Per‐Øystein Hansen m. fl
Startdato: 01.11.2016
Sluttdato: 30.06.2019
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1216
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. Studien er et viktig utgangspunkt når idretten skal tydeliggjøre måten spesielt barneog ungdomsidretten bør drives på. Til tross for at 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 (unntaket er
studier av verdier i Kanadisk idrett) av hvilke holdninger og verdier aktører i idrettsorganisasjoner
mener definerer idrettsorganisasjoner. Studien er finansiert delvis av forskningssamarbeidet mellom
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NIH, Antidoping Norge og Norges Skiforbund, og delvis av prosjektmidler fra Forskningssenter for
barne- og ungdomsidrett ved NIH.
Datamaterialet er en elektronisk spørreundersøkelse som ble sendt ut til 2672 ansatte og tillitsvalgte
og 412 toppidrettsutøvere. Totalt 953 respondenter fullførte spørreskjemaet. Dette gir en
responsrate på 30,9 prosent.
I undersøkelsen oppgir svært få at de ville ha brukt et dopingpreparat. Årsaken respondentene gir, er
at det er juks. Dette knyttes til verdien ærlighet og fair play.
Når det gjelder holdninger til bruk av lovlige midler som anses som trenings- eller
prestasjonsfremmende varierer tilbakemeldingene mer. Funnene tyder på at «fair play»-verdien
først og fremst knyttes til overholdelse av regler og ikke til medisinering eller bruk av kosttilskudd.
Hele 29 prosent er helt eller delvis enig i at det er greit at friske norske toppidrettsutøvere bruker
reseptbelagte midler som ikke står på dopinglisten for å kunne trene best mulig. 76 prosent mener at
det er greit å bruke kosttilskudd med stoffer som øker kroppens evne til å komme seg raskt etter
hard trening.
Vår studie viser at de som betoner helseverdier på ulike verditema, har en mer restriktiv holdning til
bruk av lovlige prestasjonsfremmende midler. Studien viser at de som oppgir en liberal holdning til
forsøk på å påvirke dommeravgjørelser, godtar profesjonelle feil og generelt betoner
prestasjonsverdier, har en mindre restriktiv holdning til bruk av lovlige, prestasjonsfremmende
midler. Noe forenklet kan man si at mens helseverdier virker begrensende i forhold til medisinbruk,
virker prestasjonsverdier liberaliserende.
Rapport fra studien ble sendt til Antidoping Norge, NIF og Norges Skiforbund. I forbindelse med
offentliggjøring av rapporten ble det også skrevet en kronikk i Aftenposten. I tillegg er det skrevet to
masteroppgaver som bygger på spørsmål fra undersøkelsen. Den ene handler om barneidrett, den
andre om åpenhet. For tiden arbeides det med flere vitenskapelige artikler basert på datagrunnlaget.
Forskningsprosjektet har også resultert i flere foredrag i særforbund om verdibasert ledelse. I tillegg
er data fra forskningsprosjektet anvendt i idrettens trenerutdanning.

Frafall i idrett
Utføres av: Marte Bentzen, Bård Erlend Solstad, Åse Strandbu, Mats Melvold Hordvik, Magne Hem
Stenersen
Startdato: 01.01.2018
Foreløpig sluttdato: 31.12.2020
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1236
Formålet med studien er å lære mer om hva som kan forhindre frafall i norsk organisert idrett sett fra
et ungdomsperspektiv. Undersøkelsen følger to handball-lag, et jentelag og ett guttelag, over et
tidsforløp over to år (fra 10 klasse til andre år på videregående skole). Hvert lag består av ca. 15
personer. Studien er en kvalitativ studie, som bruker fokusgruppeintervju som den viktigste metoden
for datainnsamling. Videre blir også ungdommenes foreldre intervjuet for å undersøke deres
perspektiv.
I 2018 ble den siste runden av fokusgruppeintervjuer gjennomført. Dette var femte gangen
fokusgruppe-intervju ble gjennomført med populasjonen over en periode på to år. Temaene for de
fem intervjurundene har vært: Faktorer som bidrar til trivsel og mistrivsel i idretten, tanker om
treneratferd og læringsmiljø, kombinasjonen av deltakelse i flere idretter, forpliktelser knyttet til
skolehverdagen, viktigheten av mestringsopplevelser, tanker om konkurransepress, rollen til
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lagkamerater, foreldre og venner, samt refleksjoner omkring organisering av ungdomsidretten.
Deltagerne svarte også denne siste gangen på et kort spørreskjema som reflekterer tematikken i
intervjurunde fem.
I løpet av de to årene deltagerne har blitt fulgt har 10 deltagere sluttet i sin idrett. Av disse, har ni
deltagere akseptert og deltatt på individuelle intervju, hvor hovedfokus for intervjuet var å få innblikk
i årsaker relatert til at de valgte å slutte.
Det har også blitt gjennomført tre fokusgruppeintervjuer med ungdommenes foreldre. Temaene for
disse intervjuene var foreldrenes perspektiv på ungdommenes idrettsdeltagelse og frafall.
I 2020 går prosjektet over i en formidlingsfase, med to hovedkomponenter:
1) Prosjektet skal inn i en ren skrivefase, hvor arbeidet skal resultere i fire publiserte artikler.
2) Forskningsfunnene skal formidles både på internasjonale konferanser, samt på nasjonale
konferanser og arenaer med interesse for ungdom og idrettsdeltagelse.
Resultatene fra prosjektet har til hensikt å styrke kunnskapsgrunnlaget vi har om hva ungdom selv
tenker om deltagelse og/eventuelt grunner til at de slutter med sin idrett. Prosjektet vil gi innsikt i
hva ungdommene selv vektlegger som avgjørende faktorer for frafall i idrett, eventuelt videre
idrettsdeltagelse i ungdomsårene. I tillegg vil resultatet fra prosjektet gi innsikt i hvordan foreldre
reflekter over overganger i ungdommenes liv, og hvordan disse overgangene kan påvirke både
foreldre og ungdoms tanker om videre idrettsdeltagelse.

Stable cultures in cyberspace
Utføres av: Susanna Hedenborg, Aage Radmann, Lovisa Broms, Line Synnøve Larsen
Startdato: 15.03.2018
Foreløpig sluttdato: 31.12.20
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 (tre 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. I 2019 har det
blitt gjennomført workshops for å diskutere resultat som har kommet frem. I tillegg har en skriftlig
rapport blitt levert til ridesportforbundet i Norge og Sverige.
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Too young to ride
Utføres av: Susanna Hedenborg, Oscar Solenes, Gabriella Thorell, Annika Rosén
Startdato: 01.07.2018
Foreløpig sluttdato: 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. I 2019 har det blitt
gjennomført workshops for å diskutere resultat som har kommet frem. I tillegg har en skriftlig
rapport blitt levert til ridesportforbundet i Norge og Sverige.

Foreldre i idretten
Prosjektmedarbeidere: Åse Strandbu, Ørnulf Seippel NIH, Lars Erik Espedalen NIH, Kari Stefansen
NOVA, Jesper Møller, Miriam Bandlien og Ingvild Skagestad.
Startdato: 01.08.2019
Foreløpig sluttdato: 31.12.2020
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1237
Målet med prosjektet er å få mer innsikt i hva det innebærer å være foreldre til idrettsaktiv ungdom
og hva foreldre tenker at idretten kan bety for barna deres. NIH vil undersøke hvilke forventninger
foreldre møter fra idretten, både knyttet til kostnader, innsats og deltakelse. Forskerne vil kartlegge
hvilke positive erfaringer og hvilke utfordringer foreldrene opplever i møte med idretten. Foreldre
med minoritets og majoritetsbakgrunn vil inkluderes i prosjektet, disse skal rekrutteres fra ulike
sosiale lag. Ambisjonen er å intervjue minst 30 foreldre(par), 20 etnisk norske og 10 med
innvandrerbakgrunn. Forskerne vil først og fremst rekruttere foreldre med barn i idrettene ski og
fotball.
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Human rights and sport. An exploratory series of Nordic workshops on how
to understand, examine and apply a rights-based framework for youth sport
Prosjektmedarbeidere: Åse Strandbu m. fl.
Startdato: 01.01.19
Foreløpig sluttdato: 30.06.2021
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1200
Det overordnede målet med disse workshopsene er å utvikle samarbeid på tvers av nordiske land for
å sette i gang forskningsprosjekter og intervensjonsprogrammer rettet mot å fremme unges
deltagelse og trivsel i idrett. Serien av workshops vil fokusere på rettigheter i ungdomsidrett basert
på den allment ratifiserte FN-konvensjonen der det står: “That every child has the right to rest and
leisure, to engage in play and recreational activities appropriate to the age of the child, and to
participate freely in cultural life and the arts.” Idrett er en populær fritidsaktivitet for mange barn og
ungdom i Norden, men det er en økende sosial ulikhet i idrettsdeltakelse. Ungdommer med lav
sosioøkonomisk bakgrunn, og med minoritetsetnisk bakgrunn, sammen med funksjonshemmede
barn og ungdom deltar sjelden i idrett. Hvem som inkluderes i idretten er derfor ett viktig tema.
Samtidig er det en tidligere orientering mot konkurranse og voksenlignende engasjement i organisert
idrett. Dette betyr at talentfulle ungdommer bruker store deler av sin barndom og ungdom i idrett.
For denne gruppen står man overfor utfordringer som; overtrening, skader, psykiske helseproblemer
og sosial isolasjon. Prosjektet utføres av senior- og juniorforskere fra Norges idrettshøgskole ved
FOBU, Gymnastikk- og idrettshøgskolen i Sverige og Aalborg Universitet i Danmark. Tre workshops
skal arrangeres: April 2020, GIH: Understanding rights in youth sport, Januar 2021, NIH: Examining
rights in youth sport, November 2021, AAU: Applying a rights-based framework for youth sport.
Prosjektet er støttet av Nordisk samarbeidsnemnd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig
forskning (NOS-HS), som har en tilknytning til Nordisk ministerråd for utdanning og forskning (MR-U)
Nordisk ministerråd.

Ungdommers syn på grensesituasjoner i idretten
Prosjektmedarbeidere: Åse Strandbu, Kari Stefansen og Gerd Marie Solstad
Startdato: 01.08.2019
Foreløpig sluttdato: 31.12.2020
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1264
Forskningsprosjektet undersøker unge idrettsaktives synspunkter om seksuell trakassering i idretten
og deres oppfatninger av grensesituasjoner knyttet til kroppskontakt og intimitet i idretten.
Datamaterialet er fokusgruppeintervjuer med unge idrettsstudenter, der deltakerne blir bedt om å
diskutere og komme med synspunkter til filmer Norges idrettsforbund har laget om temaet.
Datainnsamlingen handler ikke om deltakernes egne erfaringer med trakassering. Forskningen løfter
et lite belyst tema i idrettssammenheng og reiser spørsmål av betydning for forebygging av seksuell
trakassering i idretten. Én artikkel fra prosjektet er publisert i vår i Sociology of Sport Journal, og to
andre er godt i gang.
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Evaluering av "Idrett for alle i Oslo"
Prosjektmedarbeidere: Gerd Marie Solstad, Åse Strandbu og NOVA.
Startdato: 09.09.2019
Foreløpig sluttdato: 31.12.2020
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1263
Forskningsprosjektet er en følgeevaluering av satsningen «Idrett for alle i Oslo» som ble igangsatt av
Oslo Idrettskrets i 2018 og er planlagt å pågå i flere år framover. Hovedelementene i satsningen er
informasjons- og påvirkningsarbeid, styrking av driften av idrettslag i områder av Oslo der
idrettstilbudet er svakt (idrettsløft) og å utvikle velfungerende klubber til å favne en enda bredere
medlemsmasse og motvirke selektivt frafall i ungdomsidretten (foregangsklubber).
Forskningen undersøker i hvilken grad Oslo Idrettskrets oppnår målene om å skape et bredt
basistilbud til alle barn og unge i Oslo, å redusere kostnadene for deltakelse og å oppnå økt aktivitet i
organisert idrett. I tillegg vil vi undersøke hvilke betingelser som er avgjørende for å lykkes med å
skape bred og vedvarende idrettsdeltakelse. Forskningen frambringer innsikt om barrierer for
deltakelse og forskjeller innad i Osloidretten, og gir et styrket beslutningsgrunnlag til nytte for å ta
virkningsfulle og inkluderende grep innenfor barne- og ungdomsidretten.

Ung medbestemmelse
Prosjektleder: Anna Maria Strittmatter
Startdato: 18.11.2019
Foreløpig sluttdato: 06.06.2020
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1265
Hvordan øke ung bestemmelse i norsk idrett? Ungdommers medbestemmelse i idretten er en uttalt
målsetting fra NIF. Prosjektet vil identifisere eksisterende tiltak, kartlegge tiltak som kan være
aktuelle for idretten og innhente informasjon og erfaringer fra andre organisasjoner i Skandinavia. Vi
vil også undersøke hva som er barrierene og behovene for å nå målet om økt medbestemmelse i
idretten. På bakgrunn av dette vil undersøkelsen munne ut i anbefalinger til idrettskrets og
særforbund. Rapport leveres idrettsstyret mai 2020.

Integration of Newly Arrived Migrants through Organised Sport - From
European policy to local Sports Club Practice
Prosjektmedarbeidere: Ørnulf Seippel og Åse Strandbu fra FOBU i tillegg til forskere fra Tyskland,
Danmark, Sveits, og Sverige («full partners»).
Startdato: 01.01.2020
Foreløpig sluttdato: 31.12.2023
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1907
Dette er et EU-finansiert prosjekt om idrettens evne til å integrere nyankomne flyktninger og
innvandrere. Migranter (særlig nyankomne), er klart underrepresentert i organisert idrett. Relativt få
idrettsklubber i dag i Europa er direkte involvert i arbeid med å integrere migranter og flyktninger. De
initiativene som finnes, er ofte drevet av spesielt dedikerte klubber og frivillige, og aktiviteten ligger
ofte utenfor de vanlige hverdagsaktivitetene til de lokale idrettslagene. Et av målene for prosjektet er
å undersøke barrierer og muligheter for at også "vanlige" idrettslag kan drive idrettsbaserte
integrasjonsaktiviteter. Prosjektet vil ta for seg integrasjonspolitikk nasjonalt og idrettens ulike
organisasjonsledd, og vil i tillegg undersøke ulike perspektiver nyankomne migranter har på den
hverdagen de møter, med et klart premiss om at de er en svært heterogen gruppe. Prosjektet vil
kunne føre til en bedre forståelse av barrierer og muligheter for lokale idrettslags bidrag i integrasjon

24

Årsrapport 2019
av nyankomne innvandrere eller flyktninger og hvordan dette kan henge sammen med regional,
nasjonal eller idrettens egen integrasjonspolitikk.
Prosjektet består av 14 deler («work packages») og NIH har et særlig ansvar i forhold til fire av disse. I
del to skal Universitetet i Umeå og NIH gjøre rede for de politiske rammevilkårene idretten arbeider
innenfor når det gjelder integrering av flyktninger. I del fem skal Universitetet i Bern og NIH lede
arbeidet med å samle inn data om et utvalg idrettslag (30-40) og arrangere fokusgruppeintervjuer
med noen av de utvalgte klubbene. I del seks skal NIH sammen med Universitetet i Umeå arrangere
fokusgruppeintervjuer med et utvalg nylig ankomne flyktninger. NIH vil også være involvert i del 10,
der det skal arrangeres møter i fem byer (bl. a Oslo) der resultater fra forskningsprosjektet
presenteres.

\ Foto: Shutterstock
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5. Formidling og informasjonsvirksomhet

\ Foto: Shutterstock

FOBUs formidlingsvirksomhet i 2019 omfatter foredrag ved nasjonale og internasjonale
forskningskonferanser, bidrag til idrettens egne utdanningsprogrammer, publisering på egne
nettsider og jevnlig kontakt med norske og internasjonale medier.
Konferanse, seminarer og workshops
Barne- og ungdomstrenerkonferansen 20. – 21. september 2019. Konferansen var den første av sitt
slag og var et samarbeid mellom NIH, Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett, NIF og
særforbundene og rettet seg spesielt mot trenere i barne- og ungdomsidretten. Seminaret egnet seg
også for forskere og praktikere med interesse for tematikken. Ca. 300 deltagere deltok på
konferansen. Så godt som alle deltagere svarte at de vil delta på konferansen igjen. Deltagerne var
fornøyde med programmet, og rapporterte at de synes det var en bra møteplass for læring og
samhandling. NIH, FOBU og NIF har i vedtatt at vi ønsker å arrangere konferansen i 2020.
FOBU arrangerer en Nordisk konferanse om barne- og ungdomsidretten i Norden i april 2020.
Susanna Hedenborg har ansvaret for arrangementet fra FOBU sin side.
Det ble gjennomført et to dagers stipendiatseminar i samarbeid med universitetet i Malmø 11. og 12.
september 2019, seminaret hadde 26 deltagere. Alle stipendiatene la frem sine prosjekter og fikk
tilbakemelding av senior- og juniorforskere.
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Nettsider og mediekontakt
Vi oppdaterer regelmessig våre egne forskningsprosjekter og forskningsresultater og publiserer dem
på FOBU sine 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.

\ Foto: Kristin Andersen
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