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NIFs aktivitetsverdier

✓Idrettsglede
✓Gjennom idrettsgleden skal 

organisasjonen sette fokus på trivsel 
og legge til rette for mestring på alle 
nivåer

✓Organisasjonen ønsker å sette fokus 
på samspillet i relasjonen mellom 
trener og utøver

✓Fellesskap
✓Organisasjonen skal fremme 

fellesskap i lokale idrettsklubber

(https://www.idrettsforbundet.no/tema/nifs-verdiarbeid/)



NIFs aktivitetsverdier (fort.)

✓Helse
✓Organisasjonen skal være en pådriver 

for et positivt kroppsbilde

✓Prestasjonsutviklingen skal ikke gå på 
bekostning av utøverens helse

✓Ærlighet
✓Utøvere og trenere skal spille med 

åpne kort og være ærlige og redelige

✓Alle ledere, på alle nivåer, skal ha 
ansvar for modellatferd

(https://www.idrettsforbundet.no/tema/nifs-verdiarbeid/)



NIFs årsrapport fra 2019

✓Barneidrett: 6-12 år
✓507.983 medlemmer

✓Ungdomsidrett: 13-19 år
✓305.861 medlemmer

✓Mange potensielle utøvere med 

mye potensial:
✓Være i stand til å håndtere utfordringer 

som ung utøver

✓Utøveren ↔ miljøet ↔ oppgavens krav



Ulike overgangsfaser

✓Overgangen fra barneskolen til 

ungdomstrinnet (12-13 år)

✓Overgangen fra ungdomstrinnet til 

videregående skole (15-16 år)

✓I tillegg…

✓Normal pubertet i Norge:

✓8 - 13,5 år for jenter

✓9 - 14,5 år for gutter
(Oehme m.fl., 2020)



Resultater fra «Vekststudien i Bergen 2»

✓Ny norsk referanse for 
pubertetsutvikling:
✓I Norge starter puberteten tidligere nå 

enn for 10–15 år siden
✓Gjennomsnittlig pubertetsstart inntreffer 

ved 10,4 år ♀
✓Gjennomsnittlig pubertetsstart inntreffer 

ved 11,7 år ♂

✓Ikke store endringer hos guttene, 
men dagens jenter modnes noe 
tidligere

(Oehme m.fl., 2020)



Resultater fra «Vekststudien i Bergen 2» (fort.)

✓Konsekvenser av tidlig/forsinket 
pubertetsstart:
✓Tidlig pubertet hos jenter kan ha 

uheldige konsekvenser for senere fysisk 
og psykisk helse

✓Forsinket pubertet hos gutter har vært 
knyttet til mobbing, dårlig selvtillit og 
psykososial engstelse

✓Psykososialt stress rett før eller 
under puberteten kan også ha 
uheldige konsekvenser for jenter

(Oehme m.fl., 2020)



Trener-utøver relasjonen
✓Trenere må håndtere: 

✓En asynkron vekst og modning

✓Pubertetsstatus og treningsbelastning

✓One-size-fits-all tilnærminger

✓Sosial sammenligning

✓Subjektive kompetansevurderinger

✓Utvikling av positiv og negativ 

selvoppfatning

(Bergeron m.fl., 2015; Butera & Darnon, 2017; Jowett, 2017; Marsh m.fl., 2019)



Trener-utøver relasjonen (fort.)

✓Være tålmodig:
✓Store individuelle forskjeller

✓En mer innholdsrik definisjon av 

idrettslig suksess

✓Mer vekt på meningsfulle erfaringer

✓Mer smil og latter på idrettsarenaen

✓Trener og utøver er gjensidig 

avhengig av hverandre
✓En enhet som sammen skal mestre, utvikle 

seg, prestere og lykkes på idrettsarenaen

✓Fordelene med å hjelpe andre mennesker

(Bergeron m.fl., 2015; Butera & Darnon, 2017; Jowett, 2017; Marsh m.fl., 2019)



Praktiske råd til barne- og ungdomstrenere

✓En god relasjonskvalitet:

✓Individualisere 

tilbakemeldingene

✓Påvirke, støtte og hjelpe, samt 

gi råd og vise tålmodighet i 

utviklingsprosesser

✓Robuste og fleksible utøvere:

✓Være i stand til å møte 

utfordringer idrettshverdagen

(Bergeron m.fl., 2015; Jowett, 2017; Kashdan & Rottenberg, 2010)



Takk for oppmerksomheten.

E-post: bard.e.solstad@uia.no


