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Nivåer

• Samfunnet

• Idretten

• Skiidretten

• Klubbene/miljøene

• Utøverne (individene)
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Medlemstall, utvikling over tid
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Ungdoms deltagelse i idrett, 1992-2010

• Prosentandel av norske ungdommer som oppgir at de trener i idrettslag i 

forhold til klassetrinn (Seippel m.fl., 2011)



Om frafallet i norsk idrett (Seippel, 2005)

• Undersøkelse mellom 2000 og 2004, av medlemmer (n=1017) i norske 

idrettslag  34% sluttet

• 46% av de som hadde sluttet var fortsatt aktive i et annet idrettslag

• Det var flere kvinner (38%) enn menn (31%) som sluttet

• Det var flere som sluttet med lagidretter (46%) enn i individuelle idretter (26%)

Begrunnelser for å slutte:

• Flytting (29%)

• Skade (10%)

• Dårlig tilbud (8%)

• Tid: –familie (7%) –skole (7%)

• Andre interesser (6%)

• Ikke gøy (6%)



Enjoyment and Behavioral Intention Predict Organized Youth 

Sport Participation and Dropout (Gardner, Magee & Vella, 2017)

• Undersøkelse blant 327 idrettsdeltagere (gj.snitt 13,01 år) 

– 1 år senere: 75,5% fortsatt deltagende, og 8% hadde sluttet

De som fortsatt deltar oppgir

• Større glede

• Sterkere intensjon om å fortsette

• Høyere opplevd kompetanse

• Høyere foreldrestøtte

• Høyere kvalitet i trener-utøverforhold

• Høyere aksept blant jevnaldrende 

(tilhørighet)



• Opplevelsen av å bli aksept blant jevnaldrende (tilhørighet), glede og 

intensjon om deltagelse er faktorer som reduserer sannsynligheten for 

frafall

Enjoyment and Behavioral Intention Predict Organized Youth 

Sport Participation and Dropout (Gardner, Magee & Vella, 2017)



• Prosentandel av norsk ungdom som trener i idrettslag, på treningssenter, 

eller på egenhånd –etter klassetrinn (NOVA, 2015).



Hvordan drives aktiviteten? 

• Ønsket om å organisere selv er økende, særlig blant unge 

(Hellevik, 2012)



Fysisk aktivitet; 

omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet (Breivik & Rafoss, 2017)

• Blant de som trener – den 

sammenheng man har trent 

mest i det siste året. 

• 2015 sammenliknet med 

1989 -Prosentandeler



Motiver for trening (Breivik & Rafoss, 2017)

• Hvor stor betydning har motivet for 

deg når det gjelder å drive din 

hovedaktivitet? Prosentandel som 

har svart ‘meget stor betydning’



• Hvor stor betydning motivet 

har for deg når det gjelder å 

drive din hovedaktivitet –

‘meget stor betydning’, motiver 

gruppert (1989–2015)



• Skape glede/positive opplevelser

– Skape ønske om å fortsette videre

• Skape inkluderende og aksepterende 

idrettsmiljøer

• Befolkningen (ungdom) er 

motiverte for trening og fysisk 

aktivitet

– Ønsker også å organisere selv

• Motivasjon  Selvbestemmelsesteorien (SDT)

• Indre motivert atferd  er et resultat av tre grunnleggende 

psykologiske behov:

– Behov for kompetanse

– Behov for autonomi

– Behov for tilhørighet



• ”Norsk idrett bør bygge ned barrierene mot 

medlemskap, arbeide for forenkling av klubbhverdagen 

og inkludere nye idretter og aktivitetstrender.” 
(Strategiutvalget for idrett, 2017)


