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Behovsprøvd anleggsutbygging og tilrettelegging for aktivitet



Bygdepolitikk

• Politikk handler om fordeling av goder i bygda

• Tilbud og tilrettelegging for kroppslig aktivitet er et gode i bygda

• Dette godet må fordeles likt / rettferdig slik at alle barn og unge
har en reell tilgang til godene i bygda.





Hvor mange av de unge i bygda gjør hva? 

(N = 2100)

(Bulie, Säfvenbom & Haugen,u.å.)



Hvordan legger "bygda" til rette for bevegelsesaktivitet - og 
hvordan virker tilretteleggingen?
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"Developmental assets"



"Utviklingshelse" (developmental health) 
- på det politisk nivået i bygda

• A term used to refer to a broad range of states, skills and abilities, and competences and 
achievements that define and determine growth and development in the early years. 

• Developmental health is broader than other commonly used terms that refer to children’s 
developmental outcomes, such as school readiness, health, academic achievement, or well-being. 

• Different domains of development are often conceptually and practically segregated in our society. This 
compartmentalization of aspects of child development results in fragmented and often uncoordinated 
care—requiring children and families to try to adjust their needs to fit in different bureaucratic structures—
rather than coordinating and integrating the bureaucratic structures to holistically address the needs of 
young children and their families. 



Hva vil vi med tilbudet til de unge i bygda?
Hva vil vi med de unge som er i tilbudet?

Spørsmålet bygda kan stille seg selv: 

Hva vil bygda med tilbudet de gir til ungdommene i bygda?

Spørsmålet bygda kan stille til idretten (fotballklubben eller skigruppa): 

Hva vil klubben med ungdommene i klubben?

Spørsmålet rektor kan stille til kroppsøvingslærerne på skolen(e) i bygda:

Hva vil dere med kroppsøvingsfaget dere tilbyr ungdommene i bygda?



Kroppsøvingsfaget 
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Forskning på kroppsøvingsfaget i Norge

• 4 av 10 elever (5 av 10 jenter) i videregående 
skole misliker faget eller mener at faget kunne 
vært presentert på en bedre måte

• De som driver organisert konkurranseidrett 
har mest igjen for å være i kroppsøvingstimen

• Tilfredsstillelse av grunnleggende psykologiske 
behov i kroppsøving er viktig for utvikling av 
elevers selvaktelse.

• De som driver organisert konkurranseidrett 
får i vesentlig større grad tilfredsstilt sine 
grunnleggende psykologiske behov i faget –
og gjennom dette også utviklet sin 
selvaktelse 

• Säfvenbom, R., Haugen, T. & Bulie, M. (2015). 
Attitudes toward and motivation for PE. Who collects the benefits of the 
subject? Physical Education and Sport Pedagogy, 20(6), 629-646.

• Erdvik, I. B., Haugen, T. & Säfvenbom, R. (Re-submitted) Self-Worth 
among Adolescents: The Role of Basic Psychological Need 
Satisfaction in Physical Education. Scandinavian Journal of 
Educational Psychology 
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Hvem er vinnerne i kroppsøvingsfaget?

(Säfvenbom, Haugen & Bulie, 2014)



Løvoll, H.S., Bentzen, M. & Säfvenbom, R. (submitted)  Development of positive emotions in physical education: A person-centered approach 

for understanding motivational stability and change. Scandinavian Journal of Educational Psychology



Organisert idrett 

• Omfang: 12,199 lokale idrettsklubber i 430 kommuner

• Mål: Idrett for alle. «NIF skal arbeide for at alle mennesker 
gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov

• Idrettspolitisk dokument

• 2007 -2011: «En åpen og inkluderende idrett»

• 2011 -2015: «Idrettsglede for alle» 

• 2015 – 2019: «Idrettsglede for alle» 

• “frivillighet, demokrati, lojalitet, likeverd, helse, integritet, 
toleranse, glede, ærlighet..........”



Norske ungdommers erfaring med organisert idrett 
(N=2100)
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Säfvenbom, R., Geldof, J. & Haugen, T. (2014). 

Sports clubs as accessible developmental assets for all? 

Adolescents’ assessment of egalitarianism vs. elitism in school and sports. 

International Journal of Sport Policy and Politics, 6(3) 443 - 457



En størrelse passer sjelden alle 

Idrettslaget skal fungere som en utviklingsressurs 
for barn og unge 

For at idrettslaget skal fungere som en ekstern 
utviklingsressurs må den matche de interne 

utviklingsressursene (kapitalen) hos den unge 

"One size doesn't fit all" 

(Säfvenbom, Geldof. & Haugen, 2014).

"Goodnes of fit"?



200.000 barn og unge i alderen 10 – 18 år 
står utenfor den organiserte idretten. 
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Utenom organisert idrett Kolonne1

• Hvis det investeres flere hundre millioner i 
oppvekstnettverket til de som er innenfor - og lite eller ingen 
ting til de som står utenfor så gjenspeiler det en usosial 
fordeling av et viktig gode.

• Hvordan kan vi støtte de som står utenfor?

• Utenfor pga relasjonell mismatch.

• De som står utenfor er trolig mindre ensartet enn de som er innenfor.

• Å nå fram til mange av disse forutsetter kunnskap om 
ungdomskulturer og kunnskap om ikke-tradisjonelle aktiviteter

• Samfunnsøkonomisk er det mye å hente – og det er mulig 



Den norske idrettsmodellen 

• I St. meld. Nr. 26 (2011-2012) om "Den norske idrettsmodellen" antydes det at frafallet fra den organiserte 
idretten fortsatt indikerer at flere unge går fra organisert aktivitet i idrettslag til egenorganisert idrett utenfor 
idrettsbevegelsen. 

• I meldingen heter det at dersom dette er riktig så representerer det " ... en utfordring for idretten og for en 
statlig idrettspolitikk som tar utgangspunkt i at det har en merverdi for barn og ungdom å utøve 
idrettsaktivitet innenfor rammene av et frivillig, sosialt fellesskap" (Kulturdepartementet, 2012, s. 22) 

• Rafoss og Tangen (2017) hevder at den norske idrettsmodellen er en overlevning fra fortiden og 
konkluderer med at det som rett etter siste verdenskrig var en radikal og framtidsrettet politikk nå er blitt en 
tilbakeskuende og konserverende politikk til beste for én interesseorganisasjon (NIF og dets særforbund). 

• En dypere forståelse av og kritisk refleksjon over hvordan politikere og idrettsledere tenker ut fra kulturelle 
fortellinger, rammer og metaforer kan åpne opp for en endring av politikken med betydelige positive 
konsekvenser for befolkningens fysiske og idrettslige utfoldelse. 



Selvorganisert aktivitet 





Forskning på "lifestyle sports" i Norge 

• En kollektiv og relasjonell flyt av energi regulerer 
virksomheten i livsstilssportkontekster.

• De unge lærer seg selv å lære – å nyte å lære 

• Den kollektive og relasjonelle flyten av energi er både 
målet, prosessen og produktet i de studerte kontekstene. 
De som ikke bidrar til denne flyten av energi vil få 
problemer med å bli akseptert. 

• Til tross for at utøverne er opptatt av å være 
inkluderende så er det grunn til å tro at det for mange 
unge vil være like vanskelig å oppsøke og bli en del 
av en selvorganisert gruppe som driver med "lifestyle 
sport" som det er å bli en del av organiserte idretten. 

• Säfvenbom, R., Wheaton, 
B. & Agans, J. (2018) 'How 
can you enjoy sports if you 
are under control by 
others?' Self-organized 
Lifestyle Sports and Youth 
Development. Sport in 
Society.

• Säfvenbom, R. & 
Stjernvang, G. (in progress) 
Lifestyle sport contexts as 
self-organized epistemic 
cultures. To be submitted in 
Sport, Education and 
Society



Men.....

• De maktrelasjoner som finnes i tradisjonell idrett finnes også i ikke-tradisjonell aktivitet 

• Kjønn

• Sosial klasse

• Etnisitet

• Ferdighet / opplevd ferdighet 

• Til tross for at utøverne er opptatt av å være inkluderende så er det grunn til å tro at det for mange unge vil 
være like vanskelig å oppsøke og bli en del av en selvorganisert gruppe som driver med "lifestyle sport" 
som det er å bli en del av organiserte idretten.



Begrepsopprydding: 
Vi setter sammen to ord: Aktivitet og organisering

Organisert Selv-organisert 

Tradisjonelle 

idretter 

Ski, fotball, håndball i 

idrettslag organisert 

gjennom regler, 

treningsopplegg,  

trenere, materialfor-

valtere osv.

Ski, sykkel,

svømming....

Initiert og organisert av 

en selv eller familie / 

venner.

Moderne 

aktivitetsformer
"Post sports"

"Lifestyle sports"

"Adventure sports"

Snowboard i klubb.

OLT-utøvere

X-games / OL

Tricking, break, 

parkour, 

brettkjøring.. 

Initiert og organisert 

av en selv eller 

venner



Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Oslo kommune

• Vi mangler kunnskap 

• Vi har styrt etter tradisjon

• Vi trenger mer kunnskap om de vi skal legge til rette for gjennom en målrettet spørreundersøkelse

• I forbindelse med utvikling av behovsplan for idrett og friluftsliv 2017-2027 ga Bymiljøetaten (BYM) 
Seksjon for kroppsøving og pedagogikk (SKP) ved Norges idrettshøgskole (NIH) i oppdrag å gjennomføre 
en "behovsanalyse for egenorganisert aktivitet basert på en målrettet spørreundersøkelse". 



Ung og aktiv i Oslo. 

En studie av Osloungdommers deltakelse i organisert og selvorganisert 

bevegelsesaktivitet på fritiden, deres tanker om hvordan kommunen bør 

prioritere samt deres personlige ønsker om anlegg og aktivitetstilbud.

Reidar Säfvenbom

Gro Jordalen



Bakgrunn for gjennomføring

• Stortingsmeldinger 

• Idrettspolitiske dokumenter fra NIF

• Strategiutvalget for idrett 

• Internasjonal forskning

• Nasjonal forskning

• Norsk idrettsforskning argumenterer for at så lenge norske idrettslag alene betraktes som best egnet til å 
gi et meningsfullt aktivitetstilbud til alle barn og unge så kan norsk idrettspolitikk i verste fall bidra til å 
utvikle sosial ulikhet.

• Både Stortingsmeldinger og Strategiutvalget for idrett legger et visst ansvar på landets kommuner. 
Kommunene må forholde seg aktivt til hva ungdom selv ønsker, spesielt med hensyn til egenorganisert 
aktivitet. 



Aktivitetsnivå

Kontekst / organisering Totalt (%) Jenter (%) Gutter (%)

Org. idrett + annen org. akt. + selvorg. akt. 154 (14,5) 60 (11,1) 92 (18,0)

Org. idrett + annen org. akt. 62 (5,8) 26 (4,8) 36 (7,1)

Org. idrett + selvorg. akt. 227 (21,3) 95 (17,6) 131 (25,7)

Annen org. akt. + selvorg. akt. 97 (9,1) 59 (10,9) 36 (7,1)

Kun org. idrett 139 (13,1) 65 (12,0) 72 (14,1)

Kun annen org. akt. 72 (6,8) 54 (10,0) 17 (3,3)

Kun selvorg. akt. 172 (16,2) 94 (17,4) 75 (14,7)

Ikke aktiv i ovennevnte kategorier 142 (13,3) 87 (16,1) 51 (10,0)

Totalt 1065 (100) 540 (100) 510 (100)

14% oppgir ingen aktivitet

Allerede her vider det seg at jenter 

bør være en målgruppe 



Positive og negative følelser for egen fritid (1-7) 

Byområde 
Jente

M (SD)

Gutt

M (SD)

Total

M (SD)

Byområde indre by 5,07 (1,13) 5,29 (1,11) 5,17 (1,12)

Byområde øst 4,92 (1,30) 5,32 (1,15) 5,11 (1,24)

Byområde vest 5,13 (1,10) 5,41 (1,00) 5,27 (1,06)

Byområde sør 5,35 ((1,27) 5,59 (0,96) 5,49 (1,11)

Total 5,07 (1,20) 5,38 (1,07) 5,23 (1,15)

Positive følelser

Byområde 
Jente

M (SD)

Gutt

M (SD)

Total

M (SD)

Byområde indre by 2,44 (1,11) 2,16 (1,04) 2,31 (1,08)

Byområde øst 2,14 (1,12) 1,74 (1,03) 1,95 (1,09)

Byområde vest 2,45 (1,22) 2,18 (1,12) 2,32 (1,18)

Byområde sør 2,34 (,98) 2,07 (,88) 2,20 (,93)

Total 2,32 (1,14) 2,01 (1,05) 2,17 (1,11)

Negative følelser

Gutter signifikant høyere enn 

jenter 

Byområde sør signifikant høyere 

enn byområde øst

Svake sammenhenger!

Jenter signifikant høyere enn gutter 

Byområde øst signifikant lavere enn 

byområdene indre by og vest

Svake sammenhenger!

Vittersø, J., Dyrdal, G. M., & Røysamb, E. (2005). Utilities and capabilities: A psychological 

account of the two concepts and their relation to the idea of a good life. Paper presented at the 

Second Workshop on Capabilities and Happiness, Milan, Italy, 15-18 



Selvoppfattelse (1-4) 

Byområde 
Jente

M (SD)

Gutt

M (SD)

Total

M (SD)

Byområde indre by 2,25 (,78) 2,87 (,76) 2,55 (,83)

Byområde øst 2,23 (,72) 2,84 (,72) 2,52 (,78)

Byområde vest 2,32 (,74) 2,96 (,70) 2,64 (,79)

Byområde sør 2,31 (,83) 2,96 (,72) 2,67 (,83)

Total 2,27 (,75) 2,90 (,72) 2,58 (,80)

Oppfattelse av egen atletisk kompetanse

Byområde 
Jente

M (SD)

Gutt

M (SD)

Total

M (SD)

Byområde indre by 3,08 (,81) 3,38 (,69) 3,22 (,77)

Byområde øst 3,22 (,80) 3,51 (,61) 3,36 (,73)

Byområde vest 3,11 (,74) 3,40 (,69) 3,25 (,73)

Byområde sør 2,91 (1,04) 3,57 (,53) 3,28 (,86)

Total 3,12 (,82) 3,46 (,64) 3,29 (,76)

Generell selvoppfattelse / selvaktelse 

Gutter signifikant høyere enn jenter 

Kjønn forklarer 14,3% av variansen

Ingen forskjeller mellom bydelene 

Gutter signifikant høyere enn jenter

Kjønn forklarer 5,7 % av variansen

Ingen forskjeller mellom bydelene 

Wichstrøm, L. (1995). Harter's self-perception profile for adolescents: Reliability, validity, and 

evaluation of the question format. Journal of Personality Assessment, 65(1), 100-116. 



Iver etter å være i fysisk aktivitet (1-7)

Byområde 
Jente

M (SD)

Gutt

M (SD)

Total

M (SD)

Byområde indre by 5,14 (1,21) 5,28 (1,24) 5,21 (1,22)

Byområde øst 4,75 (1,42) 5,29 (1,27) 5,01 (1,37)

Byområde vest 4,92 (1,44) 5,44 (1,31) 5,18 (1,40)

Byområde sør 5,35 (1,30) 5,78 (1,26) 5,60 (1,29)

Total 4,96 (1,38) 5,42 (1,28) 5,19 (1,35)

Gutter skårer høyere enn jenter 

Byområde sør signifikant høyere enn alle andre byområder

Svake sammenhenger!

Säfvenbom, R., Buch, R., & Aandstad, A. (2017). Eagerness for physical activity scale: 

Theoretical background and validation. Applied Developmental Science, 21(3), 184-199



Rapporterte eksisterende tilbud 
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Del 3: Ungdommenes anbefalinger til Oslo kommune 

Påstand Faktor N Skala M SD

Fritidshus for unge der en kan låne utstyr og teste ut nye aktivitetsformer 

med litt hjelp, uten forpliktelser om faste treninger eller konkurranser 

1 1012 1-7 5.02 1.66

En stor hall sentralt i Oslo (Oslo Fun Factory) hvor alle som vil danse, skate, 

sykle, klatre, drive akrobatikk og annet kan møtes

1 1010 1-7 4.96 1.93

Idrettslag der det kan trenes og konkurreres i tradisjonelle idretter som 

fotball, håndball og ski

2 1005 1-7 4.73 1.67

Påstand Faktor N Skala M SD

De som IKKE finner seg til rette i den organiserte idretten 1 1010 1-7 4.65 1.73

De som allerede ER aktive i den organiserte idretten 2 1020 1-7 4.27 1.80



Ungdommene i utvalget og skårene på de to 
retningsgivende anbefalingene 

Kjønn

Pos følelser fritid

Generell selvoppfattelse 

Atletisk kompetanse

Neg følelser fritid

Iver etter å være i aktivitet

Anbefaling av 

• utradisjonell organisering

• ikke allerede aktive 

• utradisjonelle aktiviteter

9 % forklaring 

***

Ikke sig

Ikke sig

Ikke sig

***

Ikke sig



Ungdommene i utvalget og skårene på de to 
retningsgivende anbefalingene 

Kjønn

Pos følelser fritid

Generell selvoppfattelse 

Atletisk kompetanse

Neg følelser fritid

Iver etter å være i aktivitet

Anbefaling av 

• tradisjonell organisering

• allerede aktive 

• tradisjonelle aktiviteter

17% forklaring 

***

Ikke sig

Ikke sig

Ikke sig

Ikke sig

***



Hvem er den gode hjelper?

6,1

4,59
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Empatisk Prestasjon- og
konkurranseorientert



Hvem ønsker empatisk hjelper som forstår ungdom?

Kjønn

Pos følelser fritid

Generell selvoppfattelse 

Atletisk kompetanse

Neg følelser fritid

Iver etter å være i aktivitet

Ønske om empatisk hjelper 

7 % forklaring 

***

Ikke sig

Ikke sig

Ikke sig

Ikke sig

** negativ



Hvem ønsker prestasjons- og konkurranseorientert 
hjelper?

Kjønn

Pos følelser fritid

Generell selvoppfattelse 

Atletisk kompetanse

Neg følelser fritid

Iver etter å være i aktivitet

Ønske om prestasjons- og 

konkurranseorientert hjelper 

16 % forklaring 

Ikke sig

Ikke sig

***

** negativ

***

***



Kommentarer / anbefalinger fra forfatterne

• "Følelser omkring egen fritid", "oppfattelse av atletisk kompetanse", "generell selvoppfattelse" og "iver 

etter å være i bevegelsesaktivitet" er variabler som bør betraktes som "utviklingsressurser" hos den unge 

(internal developmental assets). De fungerer som det sosiologene kaller for maktrelasjoner.

• Skårene på disse avgjør opplevelse av reell tilgang til eksisterende tilbud, involvering i ulike former 

for aktivitetskontekster (external developmental assets) og behov for nye tilbud.

• I gjennomsnitt rapporterer ungdommene positive skårer, og til dels svært positive skårer, men det er grunn 

til å merke seg at en del unge rapporterer indikasjoner på vanskelige liv. 



Kommentarer / anbefalinger fra forfatterne

• Hvis vi ser bort fra rapportert aktivitetsnivå er det kun små forskjeller mellom byområder. 

• Forskjellene mellom ungdom innenfor de ulike byområdene er større enn forskjellene mellom 
byområder. 

• Hvis tiltak skal iverksettes for å bedre aktivitetstilbudet til ungdom kan det være viktig 
å identifisere målgrupper på tvers av byområder mer enn å forsøke å identifisere 
spesifikke behov i enkelte byområder.



Kommentarer / anbefalinger fra forfatterne

• Når ungdom blir bedt om å beskrive hvordan Oslo kommune bør bruke penger "slik at unge kan 

oppleve å få drive med noe de liker" anbefaler de unge relativt tydelig en utradisjonell 

tilrettelegging av utradisjonelle aktiviteter først og fremst for å sikre at også de som ikke finner seg 

til rette i den organiserte idretten skal oppleve et tilbud. 

• Studien indikerer at dersom Oslo kommune skal styrke ungdom som i liten grad betrakter seg selv 

som kroppslig kompetente, som i mindre grad tenker positivt om sin egen fritid og som i 

utgangspunktet ikke virker spesielt ivrige på å være i bevegelsesaktivitet, så må det tenkes 

utradisjonelt.



Dersom mangfoldet blant ungdom skal dyrkes må 
mangfoldet i fritidstilbudet styrkes. 



Kommuner eller fylkeskommuner som har behov for 
mer kunnskap om barn og unge i sitt område kan ta 

kontakt med 

Reidar Säfvenbom
Norges idrettshøgskole

reidar.sefvenbom@nih.no



Bygda ønsker å bidra til resiliente / robuste unge
• De unge som overlever morgendagen mot alle odds.

• De unge som på et eller annet vis har tilegnet seg en viss motstandsdyktighet og ikke minst 
handlingskompetanse. 

• De unge som forholder seg til sin egen situasjon og tross alt ser sammenhengene og meningen i sin egen 
hverdagskontekst. 

• Disse unge har evnen til å reflektere; de er fleksible, motstandsdyktige og handlingskompetente. De erobrer…

• De har evnen til å finne tilbake til en bærekraftig hverdag og greier å ta tilbake styringen på sin egen utvikling etter 
eventuelle avsporinger.

• På tross av at de sliter, så er de i stand til å forvalte sin egen hverdag gjennom bærekraftige handlinger, og det på 
en måte som gir relativt høy kvalitet i det nåværende samtidig som de sikrer seg en fremtid.
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