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Selvorganisert bevegelsesaktivitet øker 
med alder

(N = 2100)

(Bulie, Säfvenbom & Haugen, i vurdering)



Generasjon Z: #Digitalt innfødte
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http://generationz.com.au/slang/

http://generationz.com.au/slang/


Hvis ungdom i 2015 er for lite aktive, leser 

for lite eller er for lite interessert i politikk 

sammenlignet med tidligere så er som 

regel årsaken å finne i de verdier, 

logikker, markedskrefter etc. som har 

dominert deres liv. 

Da kan ikke "problemet" løses med 

logikker og verdier som dominerte 70-

tallet. 



http://www.youtube.com/watch?v=HiaVBkxg-

ww&feature=em-subs_digest

http://www.youtube.com/watch?v=HiaVBkxg-ww&amp;feature=em-subs_digest
http://www.youtube.com/watch?v=HiaVBkxg-ww&amp;feature=em-subs_digest


Modernitetssosiologene fikk rett...

Kulturelle og strukturelle 

endringer i samfunnet 

skjer raskere og er mer 

omfattende enn noen 

gang.

De unges valg foretas

på bakgrunn av egen

refleksiv tilegnet viten, 

og ikke lenger på 

bakgrunn av kulturelle 

tradisjoner.

Den kulturelle løsrivelsen, 

individualiseringen og 

refleksiviteten gir i prinsippet 

unge mennesker mulighet til

å sette sammen sin egen 

livsstil og identitet slik han 

eller hun selv ønsker.

Globaliseringen gjør det 

mulig for ungdommer å 

plukke elementer fra 

hele verden når de skal 

sette sammen sine

’selv’.

«Skolekorpsene lever, speider'n sliter»



Dagens unge i bevegelse, et produkt av

• Individualiseringen

• Selvkonstruksjon

• Hvordan kan jeg bli en del av verden (og samtidig skille meg fra andre)?

• Hvordan kan jeg skape mitt eget uttrykk (uten å kopiere andre)?

• Fritidssamfunnet

• Fritiden som selvpresentasjon

• Teknologiutvikling og fritidsindustrien

• Nye fritidsredskaper

• Kjøpekraft

• Informasjon / nye medier



Hva skjer med
bevegelseskulturen?

• Mer sammensatt

• Mer midlertidig

• Mindre forutsigbar

• Mer individuelt orientert

• Mindre normativ. Never imitate - always innovate
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Free ride
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Nye aktiviteter basert på sen-moderne verdier



Selv-organiserte “feel-good” miljøer
skiller seg fra regulære idrettskontekster

• Fravær av

• Konkurranse

• Obligatoriske treninger

• Regler bestemt av andre enn de selv

• Trener

• Tilstedeværelse av

• Variasjon i kjønn

• Variasjon i alder

• Variasjon i sosioøkonomisk status

• Variasjon i ambisjonsnivå



Livsstilsaktivitet / feel-good aktivitet

• Også omtalt som ekstrem-, alternativ, whiz, panic, action,

adventure..

• «Uttrykkssport» - en hyllest til kroppen, livet og

kunsten/estetikken

• Er i ferd med å passere mange av de tradisjonelle og 

konkurransepregede aktivitetene

• Praktiseres ofte i urbane og / eller rurale rom som ikke 

kan gjerdes inn

Kilder: Green, 2010; Wagg et al., 2009; Wheaton, 2004, 2010, 2013.



Hvorfor denne økende 
interessen?

• Samtidsaktivitet – harmonerer med den tida vi lever i

• Utforske nye bevegelser, estetikk, det ekstreme og innovasjon

• Individualitet

• Frihet

• Stille protest mot peset i den klassiske idretten

• Stille protest mot helsehysteriet



Opposisjon mot helsehysteriet?

• Helsedirektoratets 

nøkkeltall fra 2011:

• Norske 15-åringer er 

mindre aktive enn

landets pensjonister.

• De tilbringer 70

prosent av sin våkne

tid sittende på rumpa.

Bekymret



Vi må komme latskapen til livs!

• Frps Mette Hanekamhaug og 

SVs helsepolitisk talsmann Geir-

Ketil Hansen deler bekymring:

• Få bukt med fedmeepidemien!

• Må komme latskapen til livs!

• Løsning: En time obligatorisk 

morgenaktivitet for den late 

ungdommen.



Opposisjon mot elitismen i idretten?
• Internasjonal forskning:

• Sannheten om den organiserte idrettens positive effekt på all ungdom

er overdreven og kanskje myteomspunnet (Jarvie, 2011).

• Positive effekter av organisert klubbidrett er resultat av selvseleksjon 

og ikke av deltakelse (Brettschneider, 2001)

• Norsk forskning:

• De olympiske idelalene (altius, fortius, citius) dominerer ungdomsidretten 

(Solesnes, 2010)

• Mens 80% har vært medlem av et idrettslag som barn er ca 50% av 16-åringer 

fortsatt medlem (Seippel, 2011)

• Konkurranseorienteringen for stor for å kunne virke helsefremmende (Skille,

2010, 2011)

• Konkurranseorientert og ikke positivt utviklende for alle (Helle-Valle, 2008; 

Skille, 2011a; Skille & Säfvenbom, 2011; Skirstad et al., 2012; Tangen 2004; 

Säfvenbom et al., 2014)



People are (after all) awesome

https://www.youtube.com/watch?v=VWf8CXwPoqI

https://www.youtube.com/watch?v=CF5u78G7pY4

https://www.youtube.com/watch?v=VWf8CXwPoqI
https://www.youtube.com/watch?v=CF5u78G7pY4


Hva ser norske feel-good miljøer ut til å

ha felles?

• Romslighet

• Hva er poenget med å være best?

• Ikke glem hva vi driver med, men vær den du er

• Naturlovene er våre eneste grenser

• Flow og passion

• Aktiviteten og de som driver aktiviteten er i 

samme flow

• Omsorg

• Respekt for hverandres integritet

• Støtte og hjelp til nybegynnere

• Interesse for den enkelte mer enn hans/hennes 

kompetanse



Motivasjon
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(Bulie, Säfvenbom & Haugen, i vurdering)



• Vi er i stand til å ta vare på oss selv – og andre

• Vi vil styre våre liv sjøl

• Det er ingen grunn til at en annen skal bestemme 

hvordan jeg vil sykle

• En skal ha respekt for at andre velger å gjøre ting 

på en annen måte

• One size doesn’t fit all



Hvordan møter hegemoniet utviklingen?

• Ignorering event ”knebling”:

• Hjemme

• I kommunen

• I nasjonen

• Forbudstida mot ”skateboard” 1978 – 1989

• Hvorfor denne frykten for «det nye»?

• Fordi vi som bestemmer er født 30 år for tidlig!!
• Vi vil gjerne ha alle ungdommer på et trygt og godt samlebånd der vi som vet 

best bestemmer farten og retningen.

•



Industrialismens tro på appolinsk
orden: Organisering av oppvekst

• Politikk:

• Nasjonal «forskaling» bygget opp av skole og frivillige

organisasjoner

• Forskning:

• Organiserte fritidsaktiviteter fører til positiv 

ungdomsutvikling (Eccles & Gootman, 2002, Fredricks & 

Eccles, 2005, Linver et al., 2009, Mahoney et al., 2005)

• Mindre atferdsproblem

• Bedre skoleresultater

• Bedre helse

• Årsak til de positive resultatene: Voksenstyring, 

prososiale venner og regelstyring (Fredricks & Eccles, 

2005, Fraser-Thomas & Côté, 2006).



Gryende tro på den selvorganiserte ungdom -
og deres dionysiske begeistring over livet

• Utvikling av sosial 

kreativitet og 

forhandlingskompetanse
(Nielsen og Stelter, 2011)

• Selvregulering, 

indreregulert motivasjon 

og større tilfredsstillelse av 

personlige behov (Bulie et al., 

in rev, Bobiak & Caldwell, 2006)
Dionysus



X-Camp er for deg som har maur i underbuksa og har lyst til å ta dem 

med på leir og skremme vettet av dem!

Bli introdusert til ekstremsport som virkelig får blodet til å bruse!

Longboard, kitesurfing, elvekajakk, paragliding, downhill, wakeboard, og

mye mye mer.

http://www.x-camp.no/

http://www.x-camp.no/


"Lite forskning på ungdom og fysisk aktivitet 

– fordi de er umulig å forstå seg på" 

• Skolegårdsforskning,Knut Eirik Dalene, NIH
• Til dels sammenheng mellom skolegård (uteareal og utstyr) og stillesitting i 

norske barneskoler. Ungdomsskoler er umulig å forstå

• Gry Ekeberg Bodin (Kreftforeningen)
• Informantene forstår fysisk aktivitet som aktivitet som er bra for helsen, som 

man blir sliten av, som er organisert og som er sosial, mens 
bevegelsesaktivitet forbindes med aktivitet som er morsom og morsom å 
formidle. 

• Informantene opplever at det ikke lenger er tøft å være i fysisk aktivitet 
utendørs, og at det er begrensede muligheter for fysisk aktivitet både i 
innemiljøet og i utemiljøet i løpet av skolehverdagen.

• Et eksempel fra en skole i Hedmark



Hvordan stimulere selvorganisering 

uten å organisere?

• Kroppsøvingsfaget

• Ungdomsklubben
• Hvis vi virkelig ønsker flere glade 15-åringer i aktivitet bør den nye 

idrettspresidenten frita seg selv eller bli fritatt fra ansvaret for alle 
unge.

• De autonome og selvorganiserte unge må heies fram og et semi-
organisert tilbud med betydelige ressurser må utvikles gjennom for 
eksempel fritidsklubber og ungdomshus. Det vil koste penger og disse 
bør ikke tas fra den organiserte idretten. Fordelen med delt ansvar er 
at den nye idrettspresidenten slipper å stå med vond smak i munnen 
neste gang idretten bygger et spesialanlegg til hundre millioner kroner 
– fordi han vet at de mange håpefulle som i dag danser på 
tenåringsrommene sine og som drømmer om å kjøre longboard, kite
eller padle elv også kan få sine drømmer oppfylt – på klubben vel
(Kronikk, Dagsavisen 5. juni, 2015: http://nyemeninger.no/resaefvenbom/)

http://nyemeninger.no/resaefvenbom/


Takk for oppmerksomheten!

Dette er jo en perfekt 

møteplass.

Vi må få med noen 

damer neste gang ass!!

•Fearless Play 

http://www.x-camp.no/

http://www.x-camp.no/


Aktivitet kan skapes
• Gjennom anlegg

• Gjennom menneskelig initiativ

• https://www.youtube.com/watch?v=lVJVRywgm

YM&index=4&list=PL7F7FD269F9DA24F8

https://www.youtube.com/watch?v=lVJVRywgmYM&amp;index=4&amp;list=PL7F7FD269F9DA24F8
https://www.youtube.com/watch?v=lVJVRywgmYM&amp;index=4&amp;list=PL7F7FD269F9DA24F8
https://www.youtube.com/watch?v=lVJVRywgmYM&amp;index=4&amp;list=PL7F7FD269F9DA24F8
https://www.youtube.com/watch?v=lVJVRywgmYM&amp;index=4&amp;list=PL7F7FD269F9DA24F8


Aktivitet kan også hindres



Ikke alltid farlig eller
anleggskrevende



Krever ikke så mye



Noen steder du kan google

• Tempest Freerunning Academy, LA

• Laax Freestyle Academy, Sveits

• Malmø, skatehovedstad i Europa

• Fearless Play, Norge



Anlegg er møteplasser
• En «plass»

• Virtuell eller «virkelig» – eller 

en kombinasjon

• Kan være mobile

• Aktivitet

• Historie, logikk, rasjonale

• Målstyrt eller erfaringsstyrt

• Regelstyrt eller lekstyrt

• Konserverende eller 

innovativ

• Sosiale relasjoner

• Krav til «personlighet» (grei)

• Krav til utøvende kompetanse 

(midtstopper)

Møteplassens kompleksitet

og kvalitet

Inklusjon / Eksklusjon / Identitet

Forventningsstrukturer


