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Fra Heges avhandling
…interessante funn

•Vanskelig å skille mellom endring som skyldes 
vekst og endring som skyldes trening

•Individuelle forskjeller, innad og mellom kjønn
•Kognitiv, emosjonell, sosial og motorisk 
utvikling

•Talent eller tidlig modning?

•Til temaet: Kampen om (barne-) og 
ungdomsidretten: generalister vs. spesialister 



Hva vil vi – for hvem?
•Utvikle fremtidens medaljekandidater?

• Idrett: viktig fritids- og sosialiseringsarena
•sosialt, trivsel, utfordringer nok til å føle 
mestring…..

•NIFs retningslinjer for ungdomsidretten, for aktivitet:
«ungdom har rett til et trygt, variert og inkluderende 
idretts- og konkurransetilbud. Ungdom skal selv 
bestemme på hvilket nivå og i hvilket omfang de 
ønsker å drive idrett»



Fra Heges avhandling
…endring av andre variabler

•Hvordan endres
• selvoppfattelsen
• selvfølelsen
• opplevd kompetanse

•Barn og unge er avhengig av voksnes 
veiledning og bekreftelse

• samspillet med de voksne?
• hvordan de blir tatt imot i idretten?

•Er det forskjell på jenter og gutter?



Medlemskap NIF fordelt på kjønn og alder 2017



Noen kjønnsforskjeller

•Gutter deltar i gjennomsnitt i flere idretter
•Stor kjønnsubalanse i mange særforbund 
•Gutter mer med i idrettskonkurranser, og høyere nivå
•Gutter er mer konkurranseorientert (sett ut fra 
motiver for å trene) – større prestasjonsfokus

•Flere gutter enn jenter på fotballakademi
•Større andel gutter på toppidretts- /skigymnas
•Trenere – menn i overvekt, tydeligere med økende 
idrettslig nivå, få kvinner som trener menn



Om å trene jenter og gutter…..

•I coaching-litteraturen er gutter og menn å 
betrakte som ‘standarden’

•Studier av bøker om coaching viser at:
•dersom kjønn omtales, er det som regel i et 
eget kapittel om å trene jenter/kvinner

•egne bøker om å trene jenter/kvinner
•Litt fra prosjektet Trenerrollen og kjønn

•elitetrenere i Norge
•survey og kvalitative intervju



Kommunikasjon 
(v



Menn og kvinner synes enige om 
kjønnsforskjeller – noen eksempler

•Gutta er mer rett på sak, ikke så mye dill liksom. De 
er mer direkte og henger seg ikke så lett opp i ting

•Du kan liksom bare si ‘gjør det’ og ‘hold kjeft’ uten at 
de reagerer på det. Hadde du sagt det til ei jente, 
hadde hun gått ut av hallen, blitt kjempefornærmet

• Jenter er litt mykere mot hverandre fordi de er redde 
for å såre hverandre. Mens gutta bare kjører på, og 
så merker de ‘oh shit’ – nå har jeg kanskje gått litt 
over streken



Kjønnsforskjeller blant trenere

•Menn snakker langt mer om treningsfaglige tema, 
fysiske forutsetninger, hvordan treningen legges opp:
•gutta kan virke mer nerdete, og mer opptatt av å 
analysere teknikk og sånn

•mer nøye med treningsdagbok og på en måte mer 
selvgående og uavhengige i treningsopplegget

•Til sammenligning ble jenter/kvinner beskrevet 
som ‘mer pliktoppfyllende’, ‘gjør som de blir fortalt’ 
– som også kan bety at de trenger mer oppfølging



Kjønnsforskjeller…..

•Kvinner snakker mye mer om individuell oppfølging, 
særlig med vekt på å bygge selvtillit:
• Jeg opplever at mange av jentene i 
utgangspunktet har mindre selvtillit, de ser på seg 
selv som mindre gode enn det gutta gjør. Altså, 
hvis de løper et dårlig løp så tror de at de er så 
dårlige, mens gutta, når de løper et bra løp, tror de 
er så gode hele tiden

•Det at jenter har mindre selvtillit, der tror jeg 
mange av oss kjenner oss igjen, har nok følt på 
det ja………….



Situasjonsbilde fra en håndballtrening (Brock, 2014) 

• Treneren samler de 13-årige jentene og forteller at han er 
fornøyd med forsvarsintensiteten i helgen:

• "Vi sloss bra i forsvar og det er fordi vi har begynt å sloss litt 
på treningen også. Og det skal vi fortsette med, vi skal ha litt 
gutteaktige treninger fremover, ikke sånn gråting, men tøft 
sånn at kroppene våre blir vant med kontakten. Når vi takler 
en spiller i gulvet skal vi ikke bort å spørre hvordan det går –
'[hvordan] går det med deg da?'" 

• spør Stian med en pusete stemme til en imaginær spiller 
liggende på gulvet.
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