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Sammendrag 
Forfattere: Ane Brøyn Størdal og Torstein Andersen Aase 

Tittel: “Å være ungdom og toppidrettsutøver - En kvalitativ studie av ungdommers 
opplevelse og erfaring med å leve i et toppidrettsmiljø” 

Veiledere: Margrethe Seeger Halvorsen og Guro Øiestad 

Forskningsspørsmål: Hvordan opplever ungdom å leve i og være del av et toppidrettsmiljø? 

Hvordan erfarer ungdommene det å være både ungdom og toppidrettsutøver? Hvordan 

opplever ungdom i toppidrettsmiljø sin mulighet til å utvikle og utforske ulike sider ved seg 

selv? 

Bakgrunn og formål: Livet som ungdom og toppidrettsutøver krever dedikasjon og innsats 

for å nå målet om å skape seg en idrettskarriere. Psykologisk forskning på ungdom i 

toppidretten er mangelfull, både nasjonalt og i europeisk sammenheng. Særlig mangler det et 

fenomennært perspektiv på hvordan individet selv opplever å både være en ungdom i 

utvikling, og samtidig en satsende utøver i et toppidrettsfellesskap. Idrettsforskningen legger 

vekt på utviklingen av en idrettsspesifikk identitet, og en prestasjonsrettet narrativ. Det savnes 

studier av den subjektive opplevelsen til ungdommer som tar del i en slik satsing. Med 

bakgrunn i ungdomstidens betydning for individet, og toppidrettens relevans i samfunnet, 

ønsket vi å utforske hvordan ungdommer som satser på toppidrett opplever og forstår seg 

selv, sin hverdag og sin tilhørighet til et toppidrettsfellesskap.  

Metode: Studien er et selvstendig forskningsprosjekt i form av en kvalitativ undersøkelse. Vi 

samlet selv inn datamaterialet ved bruk av et semistrukturert intervju. Utvalget bestod av åtte 

ungdommer, fire gutter og fire jenter fra fire forskjellige idretter, som alle går på 

toppidrettsgymnas. Intervjuene ble analysert ved hjelp av fortolkende fenomenologisk analyse 

(IPA). 

Resultater: Analysen resulterte i to overordnede temaer, med til sammen seks 

underkategorier. Det første handler om «Ungdommens toppidrettsprosjekt», der ungdommene 

forteller om at de er betydelig investert i, og opptatt av, å utvikle seg som idrettsutøver. De tre 

underkategoriene er a) (selv)bekreftelse som drivkraft, b) frykt for å komme ut av kurs, og c) 

idrett er alvor for meg. Det andre overordnede temaet har vi kalt «Meg i fellesskapet», og 

handler om hvordan ungdommene beskriver samspillet med sitt idrettsfellesskap i klubb og på 
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skolen. Temaet har tre underkategorier, som er a) fellesskapet forstår meg og gir meg støtte, 

b) fellesskapet kommer først, og c) jeg må etterleve toppidrettslivet. 

Konklusjon: Å være ungdom og toppidrettsutøver stiller spesielle krav til individet, og dette 

får ringvirkninger for deres selvopplevelse og identitet ved at det er med på å styre og 

begrense ungdommenes rom for normalpsykologisk utvikling. Ungdommene forteller oss 

hvor dedikerte og målbevisste de må være for å nå målet sitt om en toppidrettskarriere. 

Beskrivelsene er i tråd med, og utvider, eksisterende forskning på individer i toppidretten. 

Studien diskuterer resultatene opp mot rådende psykologisk forskning på toppidrettsutøvere 

og toppidrettskulturen, herunder forskning på temaer som motivasjon, identitet og narrativer i 

toppidretten. Funnene aktualiserer, og studien konkluderer med, et behov for et åpnere rom i 

toppidrettsmiljøene hvor individet kan utforske seg selv og sin identitet, parallelt med å 

forvalte sitt toppidrettsprosjekt. En fenomennær forståelse som i vår studie kan være med på å 

tydeliggjøre kompleksiteten i ungdommenes utviklingsprosesser, og bidra til å «bygge bro» 

mellom ungdommene og trenere og lærere som arbeider med og møter dem, slik at 

toppidrettssatsingen kan være til det beste for deres utvikling både som idrettsutøver og som 

vanlig ungdom. 
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Forord 
Denne oppgaven ble til som følge av et felles engasjement for ungdommer som vokser opp 

under og med forventning til forholdsvis uoppnåelige idealer og betingelser (jf.  ”generasjon 

prestasjon”). Ikke minst er den inspirert av en nysgjerrighet på hvordan det oppleves for de 

som vokser opp og som er ungdom i en tid hvor det å vise seg som uperfekt og sårbar i flere 

miljøer tolkes som et tegn på svakhet. Prestasjonsungdom er en sammensatt gruppe og mange 

kunne i utgangspunktet vært målgruppen for denne studien. Vi vil likevel avgrense oppgaven 

til å omhandle toppidrettsungdom som lever i og som er en del av et idrettsmiljø. Vårt ønske 

har vært å få et innblikk i hvordan det kan oppleves å vokse opp under de rammene og 

vilkårene som i dag tilbys norske toppidrettsungdom. I lys av psykologisk kunnskap og teori, 

har vi ønsket å forstå mer av hva en slik tilværelse og oppvekst kan gjøre med de unges 

identitetsutvikling og selvforståelse.  

Først og fremst vil vi takke våre åtte modige informanter, som velvillig sa ja til å dele 

bruddstykker av sin ungdomstilværelse med oss. Dere har latt oss få innblikk i personlige og 

viktige tema i deres liv. Samtalene med dere har ikke bare lært oss mye om hvordan det er å 

være ungdom og toppidrettsutøver i dag, men har sannsynligvis også gjort oss til bedre 

terapeuter overfor den generasjonen av ungdommer vi snart kommer til å møte i vårt virke 

som psykologer.  

Takk til ansatte og ledelsen ved det aktuelle toppidrettsgymnaset på Østlandet, som hadde 

tillit til prosjektet vårt og som la til rette for at det ble mulig å realisere i praksis. En ekstra 

takk til Tommy Lund som bisto oss med å rekruttere informanter og formidlet kontakt i 

forbindelse med intervjurundene. Takk til våre to veiledere Guro Øiestad og Margrethe 

Seeger Halvorsen på Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo for gode faglige innspill, 

og for å ha troen på oss og støtte vår selvstendighet som forskere gjennom hele prosjektet.  

Takk også til foreldrene våre, og til stefar Arild, for hjelp med korrekturlesing av oppgaven 

mot slutten, og for gode og detaljerte tilbakemeldinger. Sist men ikke minst, en ekstra takk til 

Daniel og Rebekka, Hanna, Birgith, Marius og Johannes for tålmodighet, omsorg og 

«motivasjonspeptalker» i løpet av en travel og spennende skriveprosess. 
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Avslutningsvis vil vi også gi en stor takk til hverandre, for den gleden, støtten og nytten vi har 

hatt i hverandre, og for godt samarbeid og utveksling av betydningsfulle og nyanserende 

refleksjoner underveis. Til tross for at vi går på ulike semestre, med de utfordringene det 

innebærer, har vi på en veldig bra måte klart å synkronisere arbeidet med oppgaven. 

 

Torstein Andersen Aase og Ane Brøyn Størdal 

Universitetet i Oslo, april 2019 
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“Jeg var på vei til trening, og så var jeg 10 år. Det var på en måte kanskje vendepunktet. Så 

sier mamma «Ja, du er bedt i to bursdager denne uka her, hvordan skal du gjøre det?» Så sa 

jeg bare «Nei, jeg kan ikke gå i noen av dem fordi jeg skal bli best! Så da har jeg ikke tid til 

det.» Det var liksom da det gikk opp et lys for meg, -at dette her kan gå, men det er en lang 

vei. Det var da jeg bestemte meg skikkelig.”  

Hanne 
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1 Introduksjon  
Som nesten ferdige psykologer med erfaring fra idrett på høyt nivå, er vi interesserte i å lære 

og forstå mer om de psykologiske prosessene som er i spill hos ungdommer som satser på 

toppidrett. Vår interesse for mennesket bak utøveren, med bakgrunn i forståelsen av at det i 

enhver utøver står et individ med flere sider enn bare den sportslige, går helt tilbake til egen 

ungdomstid og har fulgt oss siden. Vi ble spesielt opptatt av det å balansere mellom å være 

både toppidrettsutøver og ungdom, og opplevelsen av å være seg selv fullt og helt i begge 

disse rollene. I ungdomstiden står både den psykologiske og idrettslige utviklingen sentralt. 

Hjernen gjennomgår en enorm spesialisering og utvikling i tenårene, og ungdomstiden anses 

derfor som en spesielt formbar fase (Tetzchner, 2012) Det ungdom bruker mye tid på å lære 

seg i tenårene, vil derfor feste seg og huskes av hjernen. På denne måten legges det ned noen 

føringer for livet videre. Hva ungdom erfarer og utsettes for i tenårene, f.eks. ved 

idrettsdeltagelse, blir derfor veldig viktig. På bakgrunn av de mulighetene som ligger i denne 

unike fasen, ble vi spesielt nysgjerrige på hvilken innvirkning og betydning det å være del av 

et toppidrettsmiljø i tenårene kan ha på ungdommens utvikling av egen identitet og 

selvopplevelse.  

 

Vi ønsket oss større innsikt i hvordan ungdommer som driver med idrett på høyt nivå 

beskriver sin identitet og forståelse av seg selv og andre, og fant ut at den beste måten å gjøre 

dette på ville være gjennom å snakke med ungdom i toppidrettsmiljøer. Vi var nysgjerrige på 

å høre med ungdommen selv hva det er de er opptatt av. Vi ønsket å bruke hovedoppgaven til 

å undersøke hvordan ungdommer erfarer det å leve i og være del av et toppidrettsmiljø, og 

hvordan de forstår seg selv som del av toppidrettsmiljøet. Ved å undersøke måten 

ungdommene snakker om tema som er viktige for dem, både som “vanlige” ungdommer og 

som følge av sin toppidrettsdeltagelse, ville vi utforske både det normalpsykologiske og det 

idrettsspesifikke ved ungdommenes meningsskapende og utviklende prosess. Før vi 

presenterer forskningsspørsmålene, vil vi si noe om breddeidretten og toppidrettens plass i 

samfunnet. Deretter utdyper vi det teoretiske «bakteppet», og presenterer bakgrunnen og 

formålet med studien.  
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1.1 Bakgrunn for studien 

1.1.1 Om idrettens rolle i samfunnet 

Idrett er en vesentlig sosialiseringsarena i samfunnet, på lik linje med skole, barnehage og 

familien. Så mange som 93% av ungdommer i Norge har deltatt i organisert idrett en eller 

annen gang i løpet av oppveksten (Bakken, 2017). I Stortingsmelding nr. 39 

(Kulturdepartementet, 2007) understrekes det at idretten utgjør en betydelig ressurs for 

samfunnet ved å “bidra til å skape gode og helsefremmende oppvekstmiljøer”. Betydningen 

av idrettens egenverdi og nytteverdi for deltagere framheves. Med egenverdi menes “den 

gleden og mestringsfølelsen mennesker opplever når de er i aktivitet, bygger relasjoner med 

andre mennesker og inngår i et sosialt miljø og fellesskap”. Nytteverdien er forstått som “de 

helsefremmende effektene av å være i fysisk aktivitet, potensielt bedre psykisk helse og 

utvikling av sosiale ferdigheter” (Kulturdepartementet, 2007). Idrettens nedslagsfelt for 

ungdommer i Norge er omfattende og har betydning utover de idrettsspesifikke prestasjonene. 

Ifølge Ungdataundersøkelsen (2017) skiller ungdom som driver aktivt med organisert idrett 

seg fra andre ungdommer. De har et sunnere kosthold, er mer fornøyd med helsa si, og er mer 

fornøyd med sine foreldre og sitt lokalmiljø. Idrettsungdom rapporterer også færre psykiske 

helseplager, de røyker og drikker mindre og færre har prøvd illegale rusmidler (f.eks. hasj 

eller marihuana). I tillegg bruker idrettsungdom mindre tid på skjermaktiviteter og mindre tid 

av fritiden sin hjemme om kvelden (Bakken, 2017). 

1.1.2 Toppidretten; prestasjon og konkurransefokus 

Idrettsmiljøet generelt har et ønske om å være inkluderende for alle. Til kontrast er 

toppidretten mer ekskluderende. Den innebærer et mindre antall av mennesker, stiller større 

krav til ferdigheter, prioritering, satsning, dedikasjon og innehar et uttalt prestasjonsfokus. 

Olympiatoppens utviklingstrapp er et redskap som skal beskrive en hensiktsmessig, langsiktig 

utviklingsvei fra første treningsår til toppidrettsnivå. Den beskriver sju nivåer av utvikling 

toppidrettsutøvere må gå gjennom (Olympiatoppen, 2007). I alderen 15-17 er utviklingsnivået 

knyttet til å lære å konkurrere, som innebærer å kunne forberede, gjennomføre og evaluere 

konkurranser. I alderen 18-22 år er utviklingsnivået knyttet til å trene for å konkurrere, som 

anses som en videreføring av det foregående nivået. Det medfører et ytterligere fokus på å 

kunne se sammenhenger mellom forberedelser og utvikling av resultater. Det er etablert 
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tydelige rammer for hva som kjennetegner gode utviklingsveier innenfor toppidrett og 

prestasjonsmiljø. Disse rammene er særlig rettet mot at målet i utviklingen er å prestere på sitt 

beste nivå.  

 

For å imøtekomme toppidrettens ønske om tilrettelegging for unge utøvere, ble de første 

toppidrettsgymnasene i Norge etablert i 1980-årene. På slike gymnas får unge utøvere 

tilrettelagt skolegang, kombinert med treningstider, slik at de skal ha større mulighet til å satse 

og utvikle seg innenfor sin idrett. I løpet av de senere årene har antallet videregående skoler 

med utdanningsløp tilpasset unge toppidrettsutøvere hatt en markert økning. 

Toppidrettsgymnasene er ett av Olympiatoppens virkemidler for å utvikle “morgendagens 

utøvere” (Aambø, 2011). I Norge tilbyr 23 videregående skoler studiespesialisering med 

programfaget toppidrett, og 107 videregående skoler har opprettet egne idrettslinjer 

(Dønnestad, 2013). For unge utøvere som ønsker å satse på idretten sin, vil 

toppidrettsgymnasene, og lignende tilbud (e.g. Olympiatoppen), være viktige støttespillere på 

veien mot en toppidrettskarriere. Likevel er ikke dette nok. For å lykkes i idretten kreves det 

motivasjon over tid, struktur, prioriteringer og utholdenhet. For å kunne hevde seg må 

utøveren i tillegg være i stand til å håndtere konkurransepress (Enoksen, 2011).  

 

Parallelt med at kravene til toppidrettsdeltagelse har økt gjennom årene, har unge utøvere 

måttet ofre mer tid og energi for å oppnå en toppidrettskarriere (Hughes & Coakley, 1991). 

Når vi ser unge toppidrettsutøvere prestere på høyt nivå, kan vi bli slått av hvor tilsynelatende 

målbevisste og mentalt tøffe de framstår i den idrettsspesifikke konteksten de er en del av. I 

TV-programmet “Våre neste menn” på NRK ser vi hvordan toppidrettsungdommer yter sitt 

beste på trening for å nå målet om å skape seg en toppidrettskarriere. Disse ungdommene 

legger opp hele sin hverdag og livsstil for å nå drømmen om å bli best i verden i sin idrett. 

Også utenom «rampelyset» betyr det å satse toppidrett at ungdommen tar valg og prioriterer 

på måter som kan synes å skille seg fra det livet mange andre lever i ungdomstiden. Dette er 

for mange en tid fylt av oppturer og nedturer, dårlige og gode valg, som bringer ungdommene 

videre mot en mer og mer formet identitet som først setter seg i ung, voksen alder. Studier har 

vist at de store kravene som stilles til utøvere kan forhindre dem i å fullføre viktige 

utviklingsmessige oppgaver, for eksempel det å utvikle en moden og balansert identitet 

(Chartrand & Lent, 1987). 
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1.1.3 Identitetsutvikling i toppidrettsmiljø og i ungdomstiden 
generelt  

Det finnes mange konseptualiseringer av identitet, og det kommer fram at det sentrale ved 

identitetsutviklingen er at den er avhengig av både personlige faktorer og konteksten individet 

opererer i (Chickering & Reisser, 1993). Som følge av at kontekster alltid er i endring og at 

individer hele tiden tar valg som påvirker identiteten deres, anses identiteten som dynamisk, 

heller enn et fiksert fenomen. Identitet kan forstås som individets opplevelse av sin plass i en 

større sosial sammenheng, og integrerer selvforståelse med vår rolle i samfunnet (Erikson, 

1968). I ungdomsalderen må individet utvikle ennå ukjente sider ved seg selv og gjøre valg 

mellom ulike muligheter og forpliktelser. Det er som regel vanskelig å se konsekvensene og 

rekkevidden av det man må ta stilling til, og ungdomsalderen er derfor ofte preget av 

usikkerhet knyttet til personlige og sosiale verdier. Dette gjør at ungdommer stiller spørsmål 

om innholdet og meningen med livet sitt på en måte man ikke finner i barnealderen. 

Forståelsen av hvordan samfunnet fungerer øker betydelig i ungdomsalderen, og gjennom 

identitetsdannelse skal individet utforske og velge mellom ulike verdier og holdninger og 

finne sin framtidige plass som voksen og selvstendig i samfunnet (Marcia, 1980). 

 

Ungdomstiden er altså en sentral overgangsfase der det skjer viktige endringer som forbereder 

individet på sitt liv som voksen. Ifølge Bengtson (2014) er ungdomstidens viktigste oppgave 

relasjonell organisering og autonomi. En organisering av opplevelse, samhandling og 

selvopplevelse skjer gjennom utvikling av et overordnet nettverk av skjemaer som handler om 

”å være sammen med andre”, eller såkalte ”selv-andre-bilder”. Den måten vi opplever oss 

selv på overfor andre er altså med på å forme oss selv og vår selvopplevelse (Bengtson, 

2014). Det vil si at de arenaene vi velger å tilbringe tid på og de menneskene vi omgås, både 

jevnaldrende og voksne, bidrar inn i utviklingen av vår identitet og selvfølelse. For 

ungdommer i toppidrettsmiljø, med forståelsen av at de er ungdommer, kan vi se for oss at det 

blir viktig å ivareta sin identitet og selvutvikling, både i og utenfor idrettssammenheng. 

Samtidig er det naturlig at individer som tilbringer så mye tid i ett miljø, utvikler en identitet 

og opplevelse av seg selv og andre som er påvirket av det miljøet de tilbringer mye tid i. 

Ungdom som satser på toppidrett kan utvikle en atletisk identitet, forstått som hvor sterkt 

individet identifiserer seg selv med rollen som idrettsutøver (Brewer & Petitpas, 2017; 

Brewer, Van Raalte, & Linder, 1993). Det handler om hvordan andre ser deg som utøver, og 

har en sterk posisjon i ens forståelse av seg selv (Stambulova, Stephan, & Jäphag, 2007). Vi 
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ser for oss at en sterk atletisk, idrettsspesifikk identitet ikke vil være adskilt fra andre sider av 

en persons selvopplevelse. Verdier, tanker og holdninger knyttet til den atletiske identiteten 

kan da komme i konflikt med verdier og behov knyttet til andre arenaer i livet, for eksempel 

andre interesser, skole, sosiale arrangementer, intime relasjoner osv.  

1.1.4 Selvstendighetsprosjektet i ungdomstiden  

Et annet tegn ved ungdomstiden er at ungdommer, på tvers av kulturer, kan karakteriseres ved 

at de søker seg bort fra hjemmet og mer over mot jevnaldrende, og at de blir mer utforskende 

og risiko-takende (Tetzchner, 2012). “Selvstendighetsprosjektet” som det også blir kalt, 

handler om at ungdommen søker en ny selvstendighet i forhold til oppvekstfamilien sin, 

samtidig som den fortsatt er avhengig av støtte. Balansen mellom avhengighet og 

selvstendighet er derfor et relevant tema i tenårene, der avhengighetspunktet gradvis flytter 

seg fra mor og far, og over på jevnaldrende. Tilknytning blir med dette aktualisert, og 

representerer et viktig psykologisk tema i denne fasen av livet (Bengtson, 2014). Jevnaldrende 

blir spesielt viktig i relasjon til identitet og tilhørighet, og fungerer som en «trygg havn» der 

ungdommer kan dele av, og få erfaring med, viktige utviklingsrelevante problemstillinger. 

Betydningen av trygge relasjoner til jevnaldrende der vi kan dele følelser, erfaringer og 

usikkerhet, gir oss en havn som grunnlag for å utforske og finne ut av hvor vi som individer 

ønsker å ta plass med tanke på verdier, tilhørighet og roller innad i de gruppene vi deltar i. 

Utforsking står derfor vel så sentralt for ungdomstiden som trygghet. 

1.1.5  «Et toppidretts narrativ» 

Identitet er både et resultat av vår egen opplevelse av å passe inn og fylle en rolle i samfunnet, 

og av måten omgivelsene oppfatter vår posisjon og rolle. Dette kan få betydningsfulle og 

komplekse effekter på måten vi snakker om og beskriver oss selv ut fra den 

identitetsposisjonen vi har inntatt. Toppidrettsutøvere beveger seg i en kultur med mange 

offentlige historier knyttet til foretrukne identiteter, forventede atferder og antatte optimale 

utviklingsmessige stier (Carless & Douglas, 2013). Disse er i stor grad framhevet og 

forsterket av media. Det er påpekt at spesielt ett narrativ er dominerende innenfor 

toppidretten: et prestasjonsnarrativ (Douglas & Carless, 2006). Innholdet i slike narrativ 

fokuserer på å oppnå prestasjonsresultat, slik som å vinne eller være best. Dette narrativet er 

beskrevet som en historie om et individ preget av dedikasjon til prestasjon. Slike narrativ er 
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mettet av fraser som “å vinne er alt”, og “idretten kommer først”. Bekymringer og tema 

knyttet til prestasjon vil innenfor dette narrativet innta alle deler av livet, samtidig som andre 

områder minsker eller rykker ned på prioriteringslisten (Douglas & Carless, 2006). 

Selvposisjonen som dominerer ved dette narrativet er ut ifra en “utøver-posisjon”, og det er 

fra denne posisjonen at livet fortelles. 

1.1.6 Selvbestemmelse og ungdomstid 

Selvbestemmelsesteori (SDT) er et mye brukt konseptuelt rammeverk for å studere 

idrettsdeltagelse, og teorien skiller mellom tre former for motivasjon som varierer i grad av 

opplevd og observert selvbestemmelse. «Indre motivasjon» refererer til tilfeller der individet 

fritt deltar i aktiviteter for deltagelsens skyld, fordi det gjør det fornøyd og tilfreds som følge 

av at det deltar (Deci & Ryan, 1985). Slik motivasjon er kjennetegnet av et opplevd eierskap 

og høy grad av selvbestemmelse over deltakelsen. Den andre formen for motivasjon er ytre 

motivasjon, hvor deltagelsen er begrunnet i en streben etter assosierte utfall, som ytre 

belønninger, anerkjennelse og skryt. «Ytre motivasjon» ligger på et kontinuum fra mer 

selvbestemt til mindre selvbestemt opplevelse av grunner til deltagelse. Eksempelvis, på den 

ene enden av kontinuumet finner vi “ekstern regulering”, med lavest grad av opplevd 

selvbestemmelse. Her er atferden motivert av belønninger, frykt for straff, og et behov for å 

etterleve krav fra omgivelsene. I den andre enden av kontinuumet av ytre motivasjon, finner 

vi “integrert regulering”, med høy grad av selvbestemmelse. Her motiveres vi til deltagelse 

fordi det harmoniserer og passer inn med andre aspekter ved våre verdier og identitet (Deci & 

Ryan, 2002). Den tredje kategorien er kjent som «amotivasjon» og omhandler en psykologisk 

tilstand hvor vi mangler en følelse av mestringstro eller opplevelse av kontroll over vår 

mulighet til å gjennomføre en aktivitet (Ryan & Deci, 2000). Selvbestemmelsesteorien 

beskriver videre at mennesker har tre fundamentale behov som må tilfredsstilles av og i den 

sosiale konteksten de er en del av. Det første behovet er å føle seg autonom, det vil si å 

oppleve agens i sitt liv på en måte som representerer ens selvopplevelse (Ryan & Deci, 2000). 

Det andre behovet er å oppleve tilhørighet med andre i fellesskapet de hører til. Det tredje 

behovet er å oppleve mestring/kompetanse knyttet til aktiviteten, og dette behovet er ansett 

som fundamental for motivasjonen til idrettsutøvere (Standage, Duda, & Ntoumanis, 2005). 

Studier har vist at individer som opplever sine behov som tilfredsstilt, i større grad uttrykker 

mer selvbestemte former for regulering av egen atferd (Ryan & Deci, 2000). 

Selvbestemmelsesteorien er i stor grad en del av “mainstream” forskning på deltagelse i idrett 
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på ulike nivå, og er et viktig rammeverk å være bevisste på når vi søker å utvide den 

nåværende forståelsen av ungdommer i toppidretten.  

 

Som følge av de svært høye kravene som stilles for å utøve idrett på øverste nivå, viser det 

seg at mange unge utøvere fordyper seg i idretten, og endrer sine prioriteringer, verdier og 

behov. Med dette forsaker de andre sider av selvet enn den atletiske siden (Brewer et al., 

1993). Etter å ha forpliktet seg til sin idrettsrolle ikke bare fysisk, men også mentalt og sosialt, 

kan utøvere ofte sitte igjen med liten tid til en selvutforskning som er nødvendig for å ta 

ansvarlige og effektive livsvalg og -retninger utenfor idrettsmiljøet. Det kan føre til at 

individer som hengir seg utelukkende til sin idrettsrolle, opplever vansker med uavhengighet 

(Pearson & Petitpas, 1990), risikoatferd (Brewer et al., 1993) og med overgangen ut av 

idretten (Pearson & Petitpas, 1990). 

1.1.7 Fenomenologisk tilnærming som relevant bakgrunn 

Fenomenologien framstår, i likhet med identitetsteori, som sentral for å forstå den subjektive 

opplevelsen til unge idrettsutøvere. Heidegger (1962) argumenterer i sitt filosofiske verk 

«Dasein», eller “væren i verden”, for betydningen av angst. Han hevder at selv om vi blir 

“kastet inn i verden som individuelle mennesker, eksisterer vi bare i relasjon til andre, og 

dette kan lede oss til å leve ikke-autentisk. Det vil si at vi noen ganger ikke er oss selv, og vi 

opplever “unhomeliness”, dvs. å leve i ubalanse. Det skjer når vi lever fullstendig i tråd med 

krav og påvirkning fra andre. Heidegger påpeker at vi ofte bevisst eller ubevisst velger å leve 

livene andre vil at vi skal leve, for å unngå følelsen av angst; angsten som vi naturlig vil føle 

når vi aksepterer ansvaret for vår væren i verden. Hvis vi gir oss hen til det Heidegger kaller 

“de andre (They)” kan vi unngå ukomfortable erfaringer og tilstander av eksistensiell angst, 

men betalingen blir å gi fra oss vår menneskelig agens, altså vår frihet til å velge og handle 

autentisk. Valg og autentisitet er sentrale tema for ungdommer som satser idrett. Spesielt 

gjelder dette for de beste, som kan høste stor gevinst dersom de når drømmene sine (Nesti, 

2011). For å forstå den subjektive opplevelsen av hvordan det er å være ungdom som satser 

og hvordan de identifiserer seg med sin idrett, trenger vi å invitere ungdommene som erfarer 

dette til å beskrive det selv.  
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1.1.8 Fenomenologi og toppidrettsungdom 

Idrett representerer en rik kontekst for å undersøke utviklingen av identitet og selvfølelse hos 

ungdommer og unge voksne (Bruner, Boardley, & Côté, 2014). Deltagelse i sport og 

medlemskap i idrettslag tilfredsstiller et fundamentalt menneskelig behov for tilhørighet 

(Baumeister & Leary, 1995). I ungdomstiden oppstår det et økt behov for samspill, 

interaksjon og intimitet med jevnaldrende i tråd med at ungdommens sosiale og personlige 

rekkevidde utvider seg utover familien (Wagner, 1996). Til tross for dette mangler det 

kvalitative og fenomennære beskrivelser av konsepter og prosesser som utvikling av identitet 

og selvfølelse hos ungdommer som satser på toppidrett. Den dominante tilnærmingen 

innenfor idrettspsykologi, som i stor grad er basert på kognitiv og atferdsfokusert psykologi, 

har gitt begrenset mulighet for forskere og klinikere til å identifisere og utforske nyansene av 

disse viktige psykologiske temaene (Nesti, 2011). Litteraturen innenfor idrettspsykologi har 

forsøkt å undersøke og måle i hvor stor grad idrettsutøvere ser sin identitet som direkte 

knyttet til sin idrett, eller som en bred og mer flytende selv-identitet (Nesti, 2011). 

Forskningen har tatt utgangspunkt i definisjoner og konsepter av identitet uten å spørre 

utøverne selv. I det siste har det vært en økt interesse for bruken av fenomenologi innenfor 

feltet psykologi og idrett. Eksempler på dette finner vi i studier av mental tøffhet (Gucciardi, 

Gordon, & Dimmock, 2009), eliteutøvere (Dale, 1996) og religiøsitet og idrett (Czech, 

Wrisberg, Fisher, Thompson, & Hayes, 2004). Marc Nesti (2011) rapporterer at voksne 

utøvere ofte beskriver sin identitet som uferdig, og på måter som tyder på at dikotome 

kategorier av individer, som enten eksklusiv idrettsutøver eller en person som bare driver 

idrett som jobb, ikke er tilfredsstillende. Når vi ser på det psykologiske studiet av unge 

idrettsutøvere, kan det argumenteres for at det er få psykologiske begreper som er mer 

sentrale enn identitet og opplevelsen av å leve autentisk. Vi anser det derfor som et berikende 

tilfang til feltet å innta et fenomenologisk perspektiv overfor idrettsungdommens opplevelse 

av sin plass i sin toppidrettsdeltagelse, og hvordan de forstår seg selv som del av et 

toppidrettsmiljø.  

 

1.2 Forskningsfokus og formål med oppgaven 
Denne oppgaven adresserer flere tema. Det første temaet oppgaven utforsker er 

posisjonstaking, for eksempel hvordan ungdommer som driver toppidrett forholder seg til og 
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beskriver de valgene de må ta i sin hverdag, både som følge av sin toppidrettsdeltagelse og 

som en del av ungdomstidens utviklingspsykologiske tema. Selv om mye av forskningen 

innenfor feltet utviklingspsykologi og studier av ungdom anerkjenner betydningen av 

aktiviteter individene deltar i, har overraskende få studier sett nærmere på ungdommer som 

driver fritidsaktiviteter på høyt nivå, som f.eks. idrett. Innenfor idrettspsykologien er viktige 

psykologiske tema som identitet og personlighet forsket på, men feltet har neglisjert det 

utviklingspsykologiske perspektivet, og spesielt når det gjelder ungdom som satser toppidrett. 

Ved å ta i bruk fenomenologisk, kvalitativ metodologi ble denne studien designet med et mål 

om å utforske toppidrettsungdommenes opplevelse med utgangspunkt i deres beskrivelser. 

Oppgaven demonstrerer betydningen av å innta et fenomenologisk perspektiv for å få tilgang 

til hvordan ungdommer “er” de de er.  

 

Det andre temaet som adresseres i oppgaven er knyttet til det vi anser som ungdommens 

viktigste prosjekt; nemlig å skape en økende følelse av autonomi, og en identitet som er 

utviklet i skjæringspunktet mellom indre og ytre forpliktelser, krav, og ikke minst behov og 

ønsker. Ved å sette fokus på slike prosesser, utforsker og søker vi mot å presentere et 

utvidende perspektiv på hvordan toppidrettsungdom forstår seg selv og andre. Vårt perspektiv 

skiller seg betydelig fra de konvensjonelle studiene på feltet, der framstillingene i stor grad er 

kategoriske og/eller dikotome. 

 

Målet med oppgaven har vært å belyse ungdommenes beskrivelser av hvordan det er å være 

en del av et toppidrettsmiljø, og hvordan de forstår seg selv som en del av et toppidrettsmiljø. 

Våre forskningsspørsmål er som følger:  

 

- Hvordan opplever ungdom å leve i og være del av et toppidrettsmiljø? 

- Hvordan erfarer ungdommene det å være både ungdom og toppidrettsutøver? 

- Hvordan opplever ungdom i toppidrettsmiljø sin mulighet til å utvikle og utforske 

ulike sider ved seg selv? 
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2 Design og metode 
I denne studien ønsket vi å utforske ungdommers subjektive opplevelse, forståelse og erfaring 

med hvordan det er å leve i et toppidrettsmiljø. Vi var nysgjerrige på perspektivet som 

ungdommene selv sitter med, noe som gjorde det naturlig for oss å velge en metodisk 

tilnærming som åpnet for utforsking i dybden og detaljerte beskrivelser. En styrke ved 

kvalitative analyser er rommet det gir oss som forskere til å kunne fange opp meningsbærende 

innhold, og muligheten forskeren får til å bevege seg bakenfor talte ord og skreven tekst 

(Thagaard, 2009). Den kvalitative forskningen åpner også opp for å kunne skreddersy en 

løsning for å studere et avgrenset problem i en bestemt sammenheng. Framfor å binde seg til 

etablerte analytiske framgangsmåter gitt av en bestemt metodetradisjon, har en mulighet til å 

velge ut de verktøyene som kan framheve forståelsen av fenomenet (McLeod, 2003). På 

denne måten blir forskningsvirksomheten en kreativ prosess, som i vårt tilfelle har handlet om 

å velge de undersøkelsesmetodene og teoretiske perspektivene som best belyser fenomenet 

“ungdommers opplevelse og erfaring med å leve i et toppidrettsmiljø”.  

 

Oppgaven springer ut fra en tanke om at det eksisterer et gjensidig påvirkningsforhold 

mellom forskernes teoretiske utgangspunkt og de mønstrene som avdekkes (Thagaard, 2009). 

Vi vil dermed gjøre rede for studiens vitenskapsteoretiske perspektiv, og forsøke å etterleve 

kravet om størst mulig transparens i forskningsprosessen.  

 

2.1 Vitenskapsteoretisk utgangspunkt  
Fenomenologi tar utgangspunkt i det som er erfart. Det vil si at observatøren etterstreber først 

å sette til side spørsmål om årsaker til erfaring, eller dens motivasjon. Det handler også om å 

ikke i forkant ta stilling til om én eller flere aspekter ved fenomenet skal ha forrang foran 

andre aspekter. Smith (2015) understreker at det å sette til side slik forståelse for å kunne gi 

riktig oppmerksomhet til erfaringer, ikke betyr at en slik forståelse skal utelates i funnene, 

men at det kun skal skje dersom det kommer av erfaringen, eller av datamaterialet. Dette 

baserer seg igjen på en forståelse av at det som er menneskelig meningsfylt er legemlig og 

bevisst relatert til individets personlige verden av erfaring, hvordan verden trer fram for oss, 

uavhengig av naturvitenskapelig forståelse (Smith, 2015). Fra et fenomenologisk perspektiv 
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er individet en bevisst agent, og individets erfaring må studeres fra perspektivet til det enkelte 

individ. I dette ligger både en nysgjerrighet på hvordan mennesker gir mening til det de 

erfarer i samhandling med verden, og en mulighet til å belyse de antagelser vi ofte tar for gitt 

om hvordan mennesker «navigerer» i sin verden. Med denne studien har vi ønsket å bedre 

forstå innholdet og kompleksiteten i ungdommenes beretninger om hvordan det faktisk 

oppleves å høre til i et toppidrettsmiljø, med alt det innebærer. Vi synes det er viktig å belyse 

hvordan toppidrettsmiljøet trer fram og forstås av de som er en del av et slikt miljø.  

 

Hermeneutikk er læren om fortolkning, der formålet er å skape gyldige fortolkninger av 

tekstens mening (Brinkmann & Kvale, 2005). Fortolkning skjer ut fra dette perspektivet 

gjennom en vekselvirkning mellom helhet og deler i forskningens ulike faser. Både 

informantene og leseren av teksten inngår, hvor sistnevnte blir en aktiv deltaker i å skape 

mening. Vi søker å komme nær ungdommenes personlige verden, men kan ikke gjøre dette 

direkte eller fullstendig. Som forskere vil vi verken klare eller ønske å legge helt fra oss 

implisitte og eksplisitte forståelsesstrukturer vi bærer med oss (Gadamer, 2003). I stedet vil 

forståelsen tre fram i møte med det empiriske materialet og være avgjørende for å forstå. 

Tilgangen til ungdommenes perspektiver er derfor avhengig av vår egen forståelse, og på 

samme måte er vi avhengig av vår forståelse for å gi mening til andres opplevelse gjennom 

fortolkning. Slik er en dobbel hermeneutisk prosess i spill. Deltakerne forsøker å gi mening til 

sin verden, og vi som forskere forsøker å gi mening til hvordan deltakerne forsøker å gi 

mening til sin verden. Forforståelsen endres i møtet og slik skapes en forståelse av materialet 

(Gadamer, 2003). 

  

2.2 Fenomenologisk tilnærming i vår studie  
Vi ville undersøke hvordan unge mennesker beskriver og skaper mening i sin hverdag som 

toppidrettsutøvere, ved å utforske og forsøke å forstå fenomenene ungdommene er en del av 

og måten de snakker om dem på. I kontekster som skole og i et idrettslag kan måten 

ungdommene snakker om viktige tema i sine liv, sees på som meningssystemer som 

adresserer og knytter seg til de rollene de lever i, og den identiteten de har utviklet. For 

eksempel vil måten en ungdom beskriver og begrunner sine valg og prioriteringer av idrett 

opp mot andre sosiale aktiviteter, gi innblikk i deres subjektive meningsskaping og opplevelse 
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av det å være ungdom og toppidrettsutøver. Måten vi utforsker tematikken i denne oppgaven 

gjør det mulig å løfte fram subjektenes egne beskrivelser av fenomenene de er en del av. Dette 

blir vår inngang til individenes subjektive opplevelsesverden, som igjen kan gi oss tilgang til 

en utvidet og mer kompleks forståelse av individets forståelsesramme og meningsskapende 

system. Det gjør det mulig å forstå beskrivelsene ungdommene gir som måter individet 

forvalter og uttrykker sin identitet, og forholdet til seg selv og andre.  

 

Både fenomenologiske og hermeneutiske perspektiver ligger altså til grunn for vårt metodiske 

valg, som redegjøres for videre. 

 

2.3 Fortolkende fenomenologisk analyse  
Fortolkende fenomenologisk analyse (Interpretational Phenomenological Analysis; IPA) er en 

kvalitativ analysemodell spesielt egnet for å fange opp viktige livstransformasjoner, prosesser 

og hendelser, slik de som studeres selv opplever og beskriver disse. Fokuset ligger ofte på å 

utforske detaljer i informantenes personlige livserfaringer og hvordan de selv forstår og 

forklarer disse. Modellen tar utgangspunkt i at ulike mennesker opplever verden på 

forskjellige måter avhengig av deres personlighet, tidligere livserfaringer og motivasjon 

(Smith & Osborn, 2004). Den benyttes ofte ved intense og detaljerte analyser av 

sammenlignbare fenomen i et mindre og homogent utvalg, lik vårt. 

 

Vår oppgave søker å belyse individets opplevelse av seg selv og sine omgivelser, uten å ta 

utgangspunkt i å bekrefte eller avkrefte psykologiske teorier. I motsetning til å utforme en 

objektiv antagelse om objektet eller hendelsen, er IPA-metoden opptatt av individets 

personlige forståelse eller beretning om et objekt eller hendelse. Gjennom en fenomenologisk 

analyse går vi derfor “tilbake til tingene i seg selv” (Husserl, 1900). Vi ønsker altså å se 

fenomenene på sine betingelser, uten at de er definert ut fra fortidige vitenskapelige hypoteser 

eller abstrakte konseptualiseringer.  

 

Samtidig som IPA retter fokuset mot å forsøke å forstå verden fra deltagerens perspektiv, 

anerkjenner metoden at dette ikke kan gjøres uten et fortolkende arbeid fra forskerens side når 

vi forsøker å gi mening til det deltageren sier. Ifølge Smith (2004) er IPA anvendelig som 
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metode der forskningsspørsmålene er rettet mot å finne ut mer om menneskers opplevelse av 

mening i sine erfaringer, der temaet som undersøkes er lite forsket på, og hvor vi ønsker å få 

en kompleks forståelse av tematikken. Larkin, Watts og Clifton (2006) hevder at IPA best kan 

beskrives som et perspektiv eller en tilnærming man inntar til datamaterialet, istedenfor å 

foreskrive spesifikke analytiske trinn underveis.  

 

Smith (2004) beskriver IPA som en ideografisk, induktiv og utforskende analysemodell. IPA 

er idiografisk ved at den begynner med en detaljert analyse av enkeltkasus, der man beveger 

seg gjennom datamaterialet først på langs og så på tvers, mens man ser etter likheter og 

ulikheter i mønstrene som avdekkes. I den neste og fortolkende delen av analysen, settes de 

innledende beskrivelsene inn i en større sammenheng og teoretisk rammeverk. Dette gjør at 

forskeren vil kunne fremme generelle antagelser om en gruppe av individer, så vel som å 

kunne komme med utdypende, kritiske og konseptuelle kommentarer til informantenes egne 

konstruksjoner av mening. Gjennom dette åpnes det opp for en utvidelse av de psykologiske 

betraktningene som finnes omkring informantenes opplevelser og følelser (Larkin et al., 

2006). IPA er induktiv ved at den tillater nye tema å oppstå gjennom analyseprosessen, og ved 

å etablere forskningsspørsmål som fører til innsamling av utforskende data, framfor å ha som 

siktemål å verifisere eller avkrefte etablerte hypoteser i litteraturen. Til slutt kjennetegnes IPA 

av å i stor grad være interessert i kognitive og emosjonelle (i.e. psykologiske) prosesser 

gjennom en utforskende tilnærming, der forskeren i stor grad tillates å utforske etablert teori i 

nye sammenhenger og på nyanserende måter for å gi et bidrag inn i feltet (Larkin et al., 2006).  

 

Oppsummert kan vi si at metoden er både fenomenologisk og fortolkende på samme tid ved at 

den søker å innta et “insiders perspective” samtidig som den merker seg forskerens rolle i å 

forstå og fortolke informantenes personlige erfaringer. Vi anså derfor IPA som et godt 

verktøy og utgangspunkt for vår studie. 

2.3.1 Forskerens egen forståelsesramme 

Meningen vi gir til vårt datamateriale framtrer gjennom våre øyne ved en prosess av tolkning 

og fortolkning. Smith (2008) beskriver IPA som en metode med fokus på å ivareta en 

empatisk tolkningsforståelse. Det vil si at tolkningen søker å være “bottom-up”, der målet er å 

komme nærmere intensjonen og meningen i teksten. Dette står i kontrast til en kritisk 

tolkningsforståelse, som i større grad er “top-down”, hvor fokuset er å finne dypere mening 
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under overflaten av teksten. Vi har etterstrebet en slik posisjon av empatisk 

tolkningsforståelse underveis i analyseprosessen. Samtidig har vi med oss ulike 

forståelsesrammer som vi mener uunngåelig vil prege den prosessen vi har vært gjennom. Vi 

som forskere bør derfor være bevisste på våre egne bidrag inn i meningskonstruksjonen.  

 

Det er flere bidrag vi som forskere har hatt med oss, og som vi ønsker å trekke fram. Begge 

forfatterne går på profesjonsstudiet i psykologi, og vi opplever at vi har hatt med oss et fokus 

som søker å forklare årsakene og tolke ut ifra kjente og ukjente normalpsykologiske og 

psykopatologiske teorier. Vi har begge bakgrunn fra idrett, der én av oss har drevet idrett på 

profesjonelt nivå i en lengre periode. Begge har en interesse for arbeid med ungdom, både i 

og utenfor idretten. Vi står altså ikke utenfor feltet vi har søkt å forstå, men er delaktig i feltet 

i form av våre erfaringer, tanker, og mer eller mindre eksplisitte forestillinger og antakelser. 

Vi har begge vært klar over at vi har hatt med oss en noe kritisk forforståelse, hvor antagelsen 

har vært at det er krevende for ungdommer å leve i et toppidrettsmiljø. Vi har likevel først og 

fremst vært åpne og nysgjerrige på hvordan ungdommene selv opplever det å være ungdom 

og toppidrettsutøver. Vi har ønsket å få en fenomennær forståelse av hvordan ungdommene 

beskriver at idrettsdeltagelsen påvirker dem og deres valg som ungdom.  

 

2.4 Datainnsamling og utvalg 

2.4.1 Rekruttering og informanter  

Informantene ble rekruttert fra en videregående skole på Østlandet som tilbyr toppidrettslinje 

med studiespesialisering. De ble rekruttert med utgangspunkt i en allerede etablert kontakt 

med skolen, og kontaktpersonen på skolen var fra starten av positiv til å legge til rette for 

intervju med elever ved skolen. Deltakerne ble rekruttert fra idretter som kan anses som 

masseidretter (i.e. med høy deltakerandel) for å ivareta deres anonymitet i studien. Det var 

viktig for oss å være tydelige på hva vi ville påvirke i utvelgelsen og hva som skulle være 

tilfeldig. Sammensetningen av utvalget ble gjort strategisk, da vi ville at datamaterialet skulle 

være informasjonsrikt nok til at den overordnede problemstillingen kunne belyses. Vi ba om 

at utvalget skulle bestå av åtte informanter, fire jenter og fire gutter, fire fra såkalt individuelle 
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idretter og fire fra såkalte lagidretter. Kontaktpersonen ved skolen trakk tilfeldige informanter 

ut fra dette kriteriet, og kommuniserte det endelige utvalget til oss. 

2.4.2 Utforming og gjennomføring av intervjuet  

Selve gjennomføringen av intervjuene fant sted på informantenes videregående skole. Vi 

avtalte to dager til gjennomføring av intervjuene, der vi begge gjennomførte to intervjuer hver 

av dagene. Elevene ble informert i forkant om oppmøtetidspunkt og at deltakelse var frivillig. 

Alle sa ja til å delta. To av elevene som hadde avtalt å møte, ble likevel forhindret, noe vi 

løste ved at en annen elev med lignende kriterier møtte i stedet. Alle ungdommene går i tredje 

klasse på videregående, og deltar i sin idrett på høyt nasjonalt nivå i sin aldersgruppe.  

 

Intervjuguiden vår hadde som hensikt å organisere samtalen rundt relevante og sentrale tema 

som kunne besvare oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål. Intervjuguiden var 

utarbeidet med fokus på å fange opp sentrale tema som: om og hvordan ungdommer opplever 

press og forventninger i et toppidrettsmiljø, om og hvordan toppidrettsmiljøet de er en del av 

snakker om press og forventninger, hvordan de forteller og snakker om seg selv og andre i det 

miljøet de er en del av, hvordan de opplever sin egen rolle og deltagelse i egen hverdag og i 

sitt eget utviklingsprosjekt, hvordan de forstår og selv opplever mestring, og om 

prestasjonsmiljøet er en arena de føler tilhørighet til (se Appendiks 1 for fullstendig 

intervjuguide). Selve intervjuet var semistrukturert, med åpenhet for å følge nye tema som 

intervjupersonen tok opp. Vi anså det ikke som viktig å stille spørsmålene i en bestemt 

rekkefølge, noe som gjorde det lettere å følge det intervjupersonen fortalte, og å stille 

(oppfølgings)spørsmål ut fra hvordan samtalen utviklet seg. Det ble også lagt til flere 

spørsmål underveis i prosessen ettersom informantene ga svar som vekket interesse for nye 

tema. Hvert intervju varte fra rundt 60 til 120 minutter.  

  

Det ble gitt skriftlig og muntlig informasjon til informantene om prosjektet, hva som var 

hensikten, og hvordan datamaterialt skulle brukes. De ble også informert om at deltagelse var 

frivillig, og at de når som helst kunne trekke seg fra prosjektet. Alle intervjuene ble tatt opp 

på båndopptakere som eies av Universitetet i Oslo, og ble oppbevart i TSD (Tjenester for 

Sensitive Data), UiO sitt elektroniske lagringssystem for sensitive data. I tillegg til intervjuene 

tok vi i etterkant opptak av refleksjoner vi gjorde i fellesskap. Vi gjennomførte all 

transkribering selv som forberedelse til analysene. Vi transkriberte hverandres intervjuer for å 
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få nærmere kjennskap til alt datamateriale så tidlig som mulig i prosessen. Vi passet i denne 

prosessen på å fjerne all informasjon som kunne identifisere deltakerne i transkriptene. 

Umiddelbart etter både gjennomføringen og transkriberingen av intervjuene, skrev vi 

feltnotater så de første inntrykkene ikke skulle glemmes. Ungdommene ble gitt fiktive navn 

som ble brukt i den videre bearbeidingen av intervjuene, og i presentasjonen av resultatene.  

  

2.5 Tilnærming og analyse av materialet 
Transparens i forskningsprosessen er et viktig kvalitetsmål (Thagaard, 2009). Derfor vil vi 

gjøre rede for vår tilnærming til materialet, og hvordan vi gikk fram for å avdekke 

informantenes meningsinnhold og oppgavens resultater. Prosessen kan beskrives som en 

systematisk søken på langs og på tvers i materialet, der vi kontinuerlig har reflektert over det 

som har møtt oss og hva vi selv har brakt inn (Haavind, 2000). 

2.5.1 Analyseprosessen 

Analysen er en utviklende prosess med ulike faser. Vi forholdt oss til Smith (2015) sin modell 

for analyse av kvalitative data, i tråd med en fortolkende fenomenologisk metode. Det var 

viktig for oss i denne prosessen å la datamaterialet komme fram fra starten av, og at vi hele 

tiden beveget oss mellom overordnede tema vi ble interessert i, og sitatene disse temaene var 

utviklet fra. Siden begge forfatterne har idrettsbakgrunn, søkte vi gjennom hele prosjektet, og 

særlig i analysene, å reflektere over hvordan forforståelsene knyttet til idrettsmiljøet kunne 

virke på valg og fortolkninger i forskningsprosessen.  

  

I første fase av analysen ble lydfilene hørt gjennom, samtidig som transkriptene ble lest for å 

få en nærmere kjennskap til datamaterialet som helhet. Vi skrev notater og møttes for å 

reflektere rundt viktige tema og spørsmål som vi fikk underveis på dette første trinnet. Vi ble 

nysgjerrige på innholdet i intervjuene, og på hvordan det ble uttalt. Vi holdt oss åpne for 

innfall for å få et bredt grunnlag for prosessen med å utvikle flere tema for analysen. Vi ble 

klar over at noen intervjuer framstod rikere på innhold, større på opplevd kontakt med 

informanten og der temaene vi ble interessert i, skinte tydeligere gjennom. Analysen fortsatte 

videre fra dette med fokus på ett intervju av gangen. I samsvar med Smith sine retningslinjer, 

analyserte vi først ett intervju før vi beveget oss videre til neste. Dette er viktig for at hvert 
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enkelt intervju skal få ta sin plass i utviklingen av tema. Det ga oss også en mulighet til å 

«synke inn» i hvert intervju og få dypere kontakt med det vi ble opptatte av. 

  

I andre fase leste vi systematisk gjennom transkriptene og skrev notater fra hver 

gjennomlesning på et stadig høyere abstraksjonsnivå. Ved første gjennomlesning noterte vi 

fritt ned assosiasjoner og innskytelser der de kom. Ved andre gjennomlesning noterte vi ned 

ulike tema, som både bygget på en ny gjennomlesning, og de notatene vi gjorde ved første 

gjennomlesning. I denne gjennomlesningen og noteringen ligger vi som forskere tett på det 

deskriptive og uttalte innholdet i teksten. Det ble viktig å ha tilgang til begge disse nivåene 

slik at vi fikk rom til at både våre assosiasjoner, og en mer systematisk lesning av teksten, 

kunne få innpass i de første, gryende temaene i analysen. 

  

I tredje fase fjernet vi oss noe mer fra det originale innholdet i materialet. Målet var å se 

sammenhenger mellom de første temaene fra første gjennomlesning og å utvikle et høyere 

nivå av tema der underliggende kategorier kunne passe inn. Dermed ble de to første nivåene 

av et temahierarki etablert. Vi skrev også individuelle notater for å bidra til at vi fikk uttalt og 

beskrevet hvordan vi forstod de temaene vi anså som viktige i teksten. Dette ble deretter 

utgangspunktet for neste fase. 

  

I fjerde fase samlet vi oss og gjennomgikk de første temalistene fra forrige fase. Sammen 

vurderte vi de temaene vi individuelt hadde kommet fram til, og fant nye overordnede tema 

som kunne omfatte deler av, eller alle temaene fra forrige fase. For å holde kontakten med det 

originale innholdet i intervjuene, ble det viktig å lese sitater under hvert av de temaene vi 

hadde med oss fra tidligere faser, for å vurdere om det var en sammenheng. Slik beveget vi 

oss fra det konkrete til det abstrakte, og tilbake til det konkrete igjen, gjennom analysen. 

  

Deretter repeterte vi den samme prosessen på neste datasett. Hvert av informantenes intervju 

ble gjennomlest i samme prosess, slik at alle informantene skulle bli behandlet idiografisk. I 

møte med et nytt intervju var det naturligvis vanskelig å legge fra seg tidligere tanker og 

refleksjoner. Et slikt ideal vil etter vår mening være i strid med en hermeneutisk og 

konstruktivistisk forståelsesramme. Vi vurderte denne prosessen som en vei hvor refleksjoner 

fra gjennomleste intervju kunne bli med «i bakhodet» inn i nye intervjuer. Da kunne tanker og 

ideer behandles med en intensjon om et «åpent sinn», samtidig som vi hadde med oss noe. På 
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en slik måte kunne både det nye og det vi hadde med oss bli en aktiv del av den analysen vi 

stod i. Vår oppfatning er at totalt fravær av forståelse verken er mulig eller ønskelig.  

   

Prosessen resulterte i fem til tolv temagrupper fra hver informant. Resultatene ble deretter satt 

sammen og vi delte oss for å lese materialet på tvers, individuelt. I denne prosessen ble det 

viktig å knytte datamaterialet sammen med de temaene vi hadde kommet fram til, slik at de 

var forankret i det originale materialet. Hver for oss så vi også etter sammenfallende tema 

som slik kunne romme en større del av materialet. Vi møttes deretter igjen for å finne fram til 

sentrale overordnede tema. Etter dette gikk vi igjen tilbake til datamaterialet i form av 

sitatene. Vi kom fram til en liste med femti aktuelle sitater som vi opplevde belyste de 

kategoriene vi var kommet fram til gjennom analysen. Dette ble gjort for å beholde et nært 

forhold mellom de overordnede temaene og materialet, og for å sjekke at vi kunne finne igjen 

de temaene vi var opptatte av i det informantene uttalte.  

 

De utvalgte sitatene resulterte i to overordnede kategorier som hver lot seg dele i rundt tre 

underordnede kategorier. Disse kategoriene ble definerte og skrevet ut i tekst med 

illustrerende sitater knyttet til. Deretter gikk vi igjen tilbake til de originale transkriptene for å 

lete etter sitater som kunne bidra med å utvide og nyansere kategoriene vi hadde funnet, og 

for å sjekke at resultatene faktisk lå så tett opp til datamaterialet som mulig. Dette illustrerer 

«sirkulariteten» som ligger i den kvalitative forskningsprosessen, der forskeren beveger seg 

fram og tilbake mellom det deskriptive og uttalte, til det mer abstrakte meningsinnholdet. Ved 

utskrivningen av de endelige kategoriene, var vi spesielt opptatte av å ikke legge egne 

føringer eller tolkninger i resultatene. Dette forsøkte vi å forhindre gjennom å lese og 

kommentere hverandres nedskrevne tekster.  

 

I presentasjonen av resultatene har vi ønsket å få fram hvilke tema som gikk igjen i 

ungdommens fortellinger, både i bred og smal forstand. Siden man ikke kan generere 

statistikk ut fra denne studien, finner vi det lite hensiktsmessig å benytte oss av «antall» for å 

få fram hvor mange av ungdommene som snakket om de ulike temaene. Vi har istedenfor 

benyttet betegnelsene “samtlige”, “mange”, “flere” og “noen” i framstillingen av resultatene. 

Boksen nedenfor viser hvor mange ungdommer hver av disse begrepene representerer. 
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Samtlige: 8 

Mange: 6-7 

Flere: 3-5 

Noen: 2-3 

2.6 Etiske betraktninger 

Det er flere aktuelle forskningsetiske betraktninger rundt denne oppgaven. Gruppen med 

informanter er ungdommer i en relativt sårbar posisjon. Deltagelse vil ikke innebære risiko for 

fysiske eller praktiske belastninger, men kan oppleves som en personlig og psykologisk 

belastning ved at vi ønsket at de skulle dele av egne opplevelser, tanker og følelser knyttet til 

sin situasjon. Under gjennomføringen av intervjuene var vi opptatte av at ungdommene skulle 

oppleve det å bli intervjuet på en positiv måte. Vi la vekt på å ha en bekreftende og 

anerkjennende holdning i forhold til det ungdommene fortalte, og at spørsmålene som ble stilt 

ikke skulle oppleves dømmende eller evaluerende. Vi ønsket istedenfor å legge opp til at 

informantene selv kunne få beskrive sine opplevelser. Ungdommene selv ga oss 

tilbakemeldinger på at de opplevde det positivt og meningsfullt å få muligheten til å fortelle 

om sine opplevelser rundt det å leve i et toppidrettsmiljø, og at deres erfaringer kan være 

nyttige for andre. 

 

Som forsker er det viktig å være klar over at enhver datainnsamling representerer en 

potensiell intervensjon som kan åpne for en prosess og aktivere uro hos de som deltar 

(Malterud, 2008). I henhold til Helsinkideklarasjonen punkt 16 (2014) skal nytten ved 

forskningen alltid kunne veie opp for de potensielle ulempene den kan medføre. Våre 

informanter er ungdommer i en relativt sårbar posisjon. Derfor blir det nødvendig å vurdere 

risikoen for at forskningen kan ha negative konsekvenser for denne gruppen i samfunnet. Her 

reiser det seg spørsmål om hvorvidt forskningen bidrar til å reprodusere diskurser som er 

problematiske for de som blir berørte (Willig, 2013). I vårt tilfelle gjelder dette for alle 

ungdommer som har valgt toppidrett som sitt oppvekstmiljø i ungdomstiden. For det første 

kan en spørre seg om det å rette fokus mot miljøet (e.g. “fellesskapet”), bidrar til å svekke 

individets posisjon i diskursen rundt deres satsing på toppidrett. For det andre kan det å 

fokusere på miljøets ansvarlighet for ungdommenes psykologiske utviklingsmuligheter, bidra 

til et perspektiv som medfører at toppidrettsmiljøet blir nedvurdert av samfunnet.  
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Vi har gjennom hele prosjektet, fra innledende tematisering til endelig rapportering, forholdt 

oss til og reflektert over disse og lignende problemstillinger. Særlig har dette handlet om å 

bevege oss i spenningsfeltet mellom å ivareta informantenes integritet og verdighet, og 

samtidig tilvirke god dybdekunnskap, uten å framkalle nye selvtolkninger, nye tolkninger av 

fellesskapet, eller på annen måte skape en framstilling som for ungdommene kan oppleves 

emosjonelt belastende å forholde seg til (Kvale & Brinkmann, 2015). I en oppgave som 

handler om identitet og selvforståelse, blir denne balansegangen spesielt viktig. En bevissthet 

omkring dette ansvaret har derfor også preget arbeidet vårt med analysen og presentasjonen 

av resultatene.  

 

Flere løpende etiske vurderinger som vi har tatt høyde for, har handlet om informert 

samtykke, fortrolighet, konsekvenser og forskerens rolle. Disse har vært sentrale for og 

påvirket våre metodiske valg. Blant annet var vi nøye med å ha en tydelig innledning til 

intervjusamtalen, der vi gikk igjennom hvordan anonymiteten til ungdommene skulle bli 

ivaretatt, både mht. sikker og sensitiv datalagring (se Appendiks 2.1). Vi forsikret dem om at 

intervjuer var en uavhengig ekstern kilde uten tilknytning til verken skolen eller til noen 

idrettsklubb, og at skolens ansatte heller ikke ville ha tilgang til informasjonen som 

ungdommen oppga. Forskningsprosjektet ble i forkant meldt til og godkjent av 

Personvernombudet for forskning ved Norsk senter for forskningsdata (PVO-NSD) 

(Appendiks 2.2). Mer om metodiske avveininger under “begrensninger ved studien”. 
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3 Resultater 
Det overordnede formålet i analysen var å undersøke hvordan det er for ungdom å satse på 

toppidrett og samtidig gå på et toppidrettsgymnas. Vi har fokusert på ungdommenes egne 

psykologiske opplevelser av hva som er viktig for dem, og hvordan de forstår seg selv, som 

en del av et toppidrettsmiljø. Analysen resulterte i to overordnede temaer, med til sammen 

seks underkategorier. Det første handler om «Ungdommens toppidrettsprosjekt» som 

ungdommene forsøker å forvalte, der ungdommene forteller om at de er betydelig investert i, 

og opptatt av, å utvikle seg som idrettsutøver. De tre underkategoriene er a) (selv)bekreftelse 

som drivkraft, b) frykt for å komme ut av kurs, og c) idrett er alvor for meg. Det andre 

overordnede temaet har vi kalt «Meg i fellesskapet», og handler om hvordan ungdommene 

beskriver samspillet med sitt idrettsfellesskap i klubb og på skolen. Temaet har tre 

underkategorier, som er a) fellesskapet forstår meg og gir meg støtte, b) fellesskapet kommer 

først, og c) jeg må etterleve toppidrettslivet. Resultatene er samlet og presentert i Tabell 1 og 

viser de overordnede temaene med undertema.   

 

1. Ungdommens toppidrettsprosjekt       2.   Meg i fellesskapet 

1.1 (Selv)bekreftelse som drivkraft 2.1 Fellesskapet forstår meg og gir meg støtte 

1.2 Frykt for å komme ut av kurs  2.2 Fellesskapet kommer først 

1.3 Idrett er alvor for meg 2.3 Jeg må etterleve toppidrettslivet 

Tabell 1: Oversikt over overordnede kategorier, med tilhørende underkategorier. 

 

3.1 Ungdommens toppidrettsprosjekt 
Et overordnet tema i intervjuene kan knyttes til et behov ungdommene har for å utvikle seg, 

og dette virker igjen å henge sammen med drivkraften ungdommene har til å opprettholde 

satsingen på idrett. Alle ungdommene berørte i løpet av intervjuene forhold som omhandlet 

hvordan de forholder seg til, og forvalter, det å utvikle seg som idrettsutøver. Ungdommene 

beskriver denne satsingen som en forvaltning av et toppidrettsprosjekt. Vi har forstått 

toppidrettsprosjektet som den prosessen ungdommene gjennomfører på veien mot å oppnå en 
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toppidrettskarriere, og vi opplever at dette står sentralt i deres selvopplevelse. Noen av 

ungdommene beskriver forvaltningen som belastende og krevende, mens andre beskriver 

konsekvensene av forvaltningen som en naturlig del av det livet de lever. Ungdommene 

snakket seg inn i temaet på ulike måter, som er representert i underkategoriene. Temaet 

fremstod som viktig på ulike måter for ungdommene, og førte til utdypende og 

betydningsfulle beskrivelser. Temaet «ungdommens toppidrettsprosjekt» har tre undertemaer 

som dekker de mest framtredende psykologiske aspektene ved det informantene beskriver.  

3.1.1  (Selv)bekreftelse som drivkraft 

De fleste av informantene beskriver at bekreftelse fra andre er en viktig drivkraft for å 

fortsette med å satse på idrett. Bekreftelsen kan deles inn i bekreftelse fra andre og mer 

målbare og objektive former for bekreftelse. Bekreftelsen fra andre omtales av for eksempel 

«Joakim» som skryt og anerkjennelse for gode prestasjoner, mens det for «Nora» omtales som 

oppmerksomhet for hardt arbeid og at folk legger merke til innsatsen hennes. De mer målbare 

og objektive formene for bekreftelse kommer i form av resultatlister og forbedrede 

plasseringer (for individuelle utøvere), og uttak til laget som skal spille, at klubben gir 

utøveren muligheter og at laget vinner (for lagidrettsutøvere). Ungdommenes indre 

selvvurderinger og refleksjoner preges av hvordan de står i forhold til andres vurdering, og 

samtlige av ungdommene forteller at det å få bekreftelse i stor grad påvirker hvordan de føler 

seg. Bekreftelse, skryt og anerkjennelse og gode resultater/prestasjoner gjør at de føler seg 

bra. Da blir all innsatsen verdt det. «Nora» beskriver hva som driver henne, og hva som 

vektlegges som en bekreftelse på at utviklingsprosjektet er i rute:  

 

“Jeg synes det er gøy de få gangene hvor jeg er oppriktig stolt av meg selv, og fornøyd med 

meg selv. Og det gjelder jo generelt i livet, at nå ser jeg at jeg har jobbet for noe, og det har 

jeg fått som fortjent for. I hvert fall den her sesongen så har jeg gjort det veldig bra, og det 

vet jeg er fordi jeg har hatt mer fokus på idretten. Og da har jeg fått masse muligheter, og det 

har vært kjempegøy. Og de har jeg fått fordi jeg har jobbet hardt for det. Nå har jeg fått lov 

til å representere Norge. Vi dro til (utland), det var kjempegøy, og jeg løp (stevne i Norge). 

Jeg har hatt veldig mange gøye erfaringer, og det vet jeg at er mitt verk. Det er derfor jeg 

liker å drive med det.”  
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«Nora» beskriver både en indre og en ytre bekreftelse på den innsatsen som er lagt ned. En 

følelse av stolthet og av å være fornøyd med seg selv, knyttes til at innsatsen som er lagt ned 

samsvarer med resultatene som er oppnådd. I dette tilfellet over å få lov til å representere 

landslaget. Det er samsvar mellom den indre følelsen (stolt og fornøyd) av å fortjene den ytre 

bekreftelsen (landslagsuttak). Hun forteller at dette ikke skjer så ofte, noe som sier noe om 

hva som kreves av prestasjonene for at hun skal være stolt av, og fornøyd med, seg selv. 

«Nora» forteller om en ytre bekreftelse, men fokuset er likevel på at dette er hennes verk, og 

at det er den følelsen som er driveren av motivasjonen. «Hanne» beskriver noe mer tydelig at 

det er den mestringsfølelsen hun får når hun gjør gode konkurranser, som er grunnen til at hun 

drar på trening hver dag: 

 

“Når du vinner da får du den bekreftelsen som man kanskje er ute etter. At du er god på noe. 

Da får du den bekreftelsen på at du er, -om du vinner med ett mål da, så er du hakket bedre 

enn de andre. Du har trent litt bedre. Du har vært litt mer dedikert. Og det er veldig fint å få 

en bekreftelse. I hvert fall når du vinner kamper. Når du legger ned så mye tid i idretten, at du 

får den bekreftelsen på at «shit, det her var bra».”   

 

«Hanne» beskriver hvordan det å få bekreftelse gir deg en indikasjon på hvordan du står i 

forhold til andre. En bekreftelse på at “du er god på noe”, som «Hanne» kaller det. Flere av 

ungdommene forteller oss at idretten for dem er en arena som både tilrettelegger for og 

muliggjør anledninger til å vise fram hva man er god for, og oppleve mestringsfølelse og få 

bekreftelse fra andre. Motsatt gjelder det at dersom de får negative tilbakemeldinger eller 

vurderer sine prestasjoner som ikke gode nok, føles det som om idrettssatsingen ikke er verdt 

det. Flere av informantene nevner da at de kan tenke at «de like godt bare kan slutte». 

«Joakim» beskriver hvordan mangelen på bekreftelse fra andre kan oppleves:  

  

“Noen ganger føler jeg formen min er der, men at ingen sier det. At jeg selv føler at den er 

der, men jeg får ikke den positive anerkjennelsen. Da tenker man kanskje «Æh» (avbryter seg 

selv), eller nei man tenker kanskje ikke at man skulle hatt den, men det er mer det at den bare 

uteblir på en måte.  

I: Hvordan er det for deg da, når du kjenner at du presterer, men merker at du ikke får 

anerkjennelse for det? 
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U: Det synes jeg er litt vanskelig egentlig. Når du egentlig føler deg bra, men så uteblir det 

litt, og så tenker du kanskje «ah» at det kanskje ikke var så bra eller noe sånt.”  

  

«Joakim» føler på en indre anerkjennelse av seg selv, men får ikke den ytre, positive 

anerkjennelsen. Da begynner han å tvile på seg selv og tenker på om den indre følelsen 

egentlig stemmer. Den ytre bekreftelsen er ikke noe han vil kreve, men registrerer samtidig at 

den uteblir. Dette blir vanskelig for han, da den indre og den ytre bekreftelsen ikke stemmer 

overens.  

 

«Joakim» er ikke alene om å merke at det indre humøret og den indre stemningen påvirkes av 

ytre omstendigheter og interaksjonen med for eksempel jevnaldrende eller trener. «Nora» 

påpeker en potensiell kjønnsforskjell som hun har lagt merke til blant sine klassekamerater i 

forhold til å skille mellom prestasjon og person (i.e. den du er og det du gjør): 

 

”Jeg tror at guttene i større grad ser på idrett som noe fysisk. Jeg skiller også selv mellom 

idrett og personlighet. -At man ikke er i ett med sine prestasjoner. Jeg bryr meg ikke om at 

noen av mine beste venner suger i friidrett. Alle har seg selv å passe på, og hvordan man gjør 

det i idretten er fullstendig irrelevant. Jeg synes ikke man skal ta med seg det. Jeg kan 

oppriktig devaluere en persons idrettsprestasjoner, men fortsatt like vedkommende som 

person, og vi kan være gode venner for det. Jeg tror at mange av guttene tenker sånn. Mens 

for jentene så går disse sidene mer under ett. Jenter kan bli fornærmet på et personlig plan 

dersom du sier noe om at prestasjonene hennes ikke var så bra i dag. Men jeg synes at det er 

viktig å skille mellom hva som skjer på banen og utenfor.”  

 

Her snakker «Nora» om å definere sin verdi ut fra sine prestasjoner som idrettsutøver. Hun 

hevder at hun er opptatt av dette skillet i relasjonen til sine jevnaldrende i idrettsmiljøet. 

 

Bekreftelse, både på det en gjør og den man er, enten den kommer fra en selv eller andre, eller 

den vises gjennom mer målbare og objektive former, er noe samtlige av ungdommene på 

ulike måter er opptatte av. De forteller at anerkjennelse (fra andre) har mye å si for hvordan 

de føler seg, og at den blir en viktig drivkraft og kilde til motivasjon for hele 

toppidrettsprosjektet.     
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3.1.2 Frykt for å komme ut av kurs 

Mange av ungdommene forteller om frykt for mangel på utvikling som idrettsutøver. Enten 

ved at de ikke opplever framgang, eller ved at de som en del av et lag ikke får utfordringer 

som står i stil med det nivået de er på. Noen forteller at de er redde for ikke å ha synlig 

progresjon, mens andre forteller at laget de er en del av mister drivkraften og stemningen 

dersom det ikke får nok utfordringer, og opplever å mestre disse. Da blir det til at de mister 

gnisten og etter hvert slutter å engasjere seg, fordi det betyr mindre å vinne når seieren tas 

som en selvfølge. Felles for beskrivelsene er at mangel på progresjon er avhengig av ytre mål 

eller resultater. «Nora» forteller om hva som er viktig for henne å oppnå på trening og i 

konkurranse: 

  

“Det er viktig for meg å yte mitt beste. Og i konkurranser, ja vi jakter jo tider. Du vil jo 

gjerne forbedre den tiden du løp på sist. Da skal du helst nå de resultatene du har, ja som har 

ført deg til den konkurransen. Det er egentlig ikke så mye mer enn det. Det er så mange som 

havner i en sånn sirkel hvor du ikke klarer å oppnå noe som helst. Og sist gang du løp inn din 

personlige rekord er for tre år siden. Jeg er veldig redd for å havne i en sånn setting. Da tror 

jeg ikke jeg hadde syns det var så veldig gøy med idrett lenger. Men for meg er det egentlig 

bare å oppnå de resultatene jeg hadde satt meg. Så om det er å få gull eller det er å sette 

personlig rekord, det er jo helt individuelt.” 

  

«Nora» beskriver først at hun ikke ønsker å kreve noe mer av seg selv i konkurranser enn det 

hun allerede har fått til, selv om hun “jakter tider”. «Nora» beskriver deretter redselen for å 

ende opp uten utvikling eller å ikke oppleve en forbedring av resultater i konkurranse. Dette 

framstår som et sterkt behov hos henne, da hun tror at mangelen på utvikling hadde sterkt 

redusert eller tatt bort gleden med idrett. «Nora» opplever at bekreftelsen på å være i utvikling 

er viktigere enn det å være best. Her er det en del variasjon i materialet. Noen ungdommer 

beskriver at det å utvikle seg i forhold til andre i idrettsmiljøet er en bekreftelse på å være i 

utvikling, og at frykten ligger i å se at andre utvikler seg raskere og presterer bedre enn seg 

selv. Andre snakker om at det også er viktig å kunne vise til en progresjon ovenfor vennene 

en har utenfor toppidrettsmiljøet, spesielt ovenfor de man tidligere har trent sammen med. 

«Joakim» forteller om en frykt han har for at andre skal tro eller tenke at han har sluttet å 

utvikle seg som idrettsutøver hvis kameratene kommer for å se en kamp med laget hans og 

han ikke er tatt ut til troppen:  
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“Det er vel litt med det at, det er kanskje litt flaut å si det. Eller ikke flaut, men litt sånn… Jeg 

kan ikke si nederlag heller. Men når det har gått så bra før, at hvis det er en periode hvor du 

ikke spiller, at du da er dårlig eller noe sånt. Eller at jeg tenker at hvis jeg sier at nå er det litt 

tråere og sånt, da kanskje, selv om det ikke gjør det, så tenker jeg kanskje sånn «ah, nå tror 

de sikkert at jeg har blitt dårligere, eller kanskje ikke har utviklet meg eller sånn». Det er vel 

litt det, at jeg tenker litt i forkant hva de tenker, hvis du skjønner?” 

 

«Joakim» forteller at det kan være flaut å gi inntrykk av at han ikke utvikler seg til 

kameratene sine. Han ønsker ikke at de, eller andre som har sett han spille før, skal tenke at 

progresjonen hans har flatet ut eller stoppet opp. Han setter selv ord på at han blir opptatt av 

hva de kan tenke om det. «Silje» forteller at for henne er behovet for å kunne vise til en 

utvikling i idrettsprestasjoner så sterkt, at hun heller vil velge å bryte av et løp/en 

konkurranse, for at ikke andre skal tenke at utviklingen hennes har reversert dersom hun viser 

til skikkelig dårlige tider på resultatlisten. 

3.1.3 Idrett er alvor for meg 

Alle ungdommene har til felles at de prioriterer idretten, og at å satse på idrett er noe de tar på 

alvor. «Hanne» startet på sitt utviklingsprosjekt som toppidrettsutøver allerede da hun var 10 

år. Siden den gang har hun jobbet dedikert for å nå dette målet, i likhet med flere av de andre. 

«Hanne» forteller om den dagen hun bestemte seg for å ta idretten på alvor: 

 

“Jeg var på vei til trening, og så var jeg 10 år. Det var på en måte kanskje vendepunktet. Så 

sier mamma «Ja, du er bedt i to bursdager denne uka her, hvordan skal du gjøre det?» Så sa 

jeg bare «Nei, jeg kan ikke gå i noen av dem fordi jeg skal bli best! Så da har jeg ikke tid til 

det.» Det var liksom da det gikk opp et lys for meg, -at dette her kan gå, men det er en lang 

vei. Det var da jeg bestemte meg skikkelig.”  

 

Noen forteller at de ser på idretten som en jobb. Andre beskriver at de velger trening og 

konkurranse foran andre aktiviteter, for eksempel sosiale arrangementer på fritiden. Det er 

variasjon i hvilken grad de opplever prioriteringen av sitt idrettsprosjekt som belastende eller 

ikke. Flere av ungdommene forteller om hvor viktig treningshverdagen er for at de skal 

utvikle seg, og om hvordan små valg og deres holdning til utvikling, oppleves som viktige. De 
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beskriver at å yte sitt beste hver dag er avgjørende for om det de driver med oppleves riktig og 

meningsfylt. I sitatet under beskriver «Kristine» hvordan hun tenker om kvalitet i 

treningsarbeidet:  

  

“Jeg er opptatt av kvalitet da. Litt opptatt av at alle skal gi hundre prosent av det de har. Og 

om du ikke har lyst til å være der, så er det ikke noe vits å være der. Jeg kommer ikke opp 

bare for å trene. Vi kan godt trene to ganger, syv dager i uken, men så lenge det ikke er bra 

da, hvis du ikke gjør det ordentlig så er det ikke noe vits i. Vi vil jo ha utbytte av treningene 

hvis vi drar på trening. Man vil bli best mulig.. -ja prestere best mulig da. Alle skal gi hundre 

prosent av det de har. Det virker som om alle i klubben er enige om at hvis vi bare gjør det 

ordentlig så kan vi heller ta fri en annen dag, enn å holde på sånn at vi bare kommer opp for 

å spille ball liksom.” 

  

«Kristine» beskriver hvordan kvalitet handler om at alle skal gjøre sitt beste, og at kvaliteten 

sier noe om hvor lyst du har til å bli bedre. «Gi hundre prosent», «gjøre det ordentlig», 

«prestere best mulig» er eksempler på hvordan hun beskriver det som kreves for at 

treningsarbeidet skal være verdt det. Vi ser at kvalitet i treningshverdagen knyttes til at laget 

kan gjøre det best mulig, og dette er noe som alle i laget er enige om. Betydningen av hver 

trening får dermed stor tyngde. Det de gjør på fritiden, må ifølge «Eirik» og «Silje» også 

overveies, fordi det potensielt kan virke inn på prestasjonene. Flere av ungdommene forteller 

at de i etterkant av en konkurranse ofte analyserer, gjerne sammen med treneren, hva som 

skjedde og hvordan de skal jobbe og gjøre justeringer for å oppnå stadige forbedringer og 

videreutvikling som idrettsutøver. 

 

“Sammen med treneren min så pleier jeg å prøve og finne ut hva som gikk galt, om det har 

vært noen forberedelser som ikke har vært som de skulle. Om jeg har trent noe feil, eller kjørt 

litt for hardt den siste uka sånn at jeg er sliten før konkurransen. Mamma og pappa er mest 

opptatt av å muntre meg opp, mens treneren er mer opptatt av å finne ut hva jeg kan ha gjort 

feil da.”  

  

«Markus» forteller at det er mye fokus på hva som ble gjort feil og på hva som kan gjøres 

bedre, og at det nettopp i denne vurderingen ligger mye forbedringspotensial fram mot neste 

konkurranse. «Eirik» sier han opplever at det er vel mye fokus på alt som ikke er bra nok. I de 
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situasjonene benytter han tidligere videomateriale for å minne seg selv på ting han tidligere 

har gjort som er bra fra kamper eller trening. Dette for å bygge opp sin egen tro på at han også 

har noe å «bringe på bordet». Felles for de fleste av ungdommene var at det å gjøre feil, 

spesielt i konkurranse, kunne oppleves som en trussel mot egne muligheter for en framtid som 

toppidrettsutøver. «Joakim» kommer inn på dette når han forteller om en kamp der han gjorde 

en feil:  

  

“Hvis du gjør en brøler som kan være litt avgjørende under kamp, så…(tenker) du føler litt at 

du kaster bort sjansen kanskje. At det kanskje er utslagsgivende for muligheten i framtiden 

ikke sant. Ja, jeg vil si det.” 

  

«Joakim» illustrerer med dette sitatet alvoret som ligger over prosjektet, med tanker om at 

enkelthendelser og valg som gjøres underveis kan ha store konsekvenser for framtiden. Et 

fellestrekk hos samtlige av ungdommene er at de betrakter valget om å satse på idrett som en 

dedikasjon de må gjøre fullt og helt, i motsetning til halvveis, og at idretten med dette anses 

som alvorlig for dem.  

 

3.2 Meg i fellesskapet   
Fellesskapet ble et annet viktig tema fra intervjuene som kan knyttes til hvilken betydning og 

innvirkning idrettsfellesskapet, i klubb og på skolen, har på den enkelte utøveren. Som del av 

et slikt fellesskap beskriver ungdommene at de må forholde seg til en rekke normer og 

holdninger som skapes av og som gjelder for hele gruppen. Idrettsfellesskapet synes å utgjøre 

en rik og unik kilde til støtte og forståelse for ungdommene, samtidig som det også virker å 

avle fram en kultur, der det blir viktig å ikke skille seg ut. Samtlige av ungdommene kom i 

løpet av intervjuet inn på forhold som beskriver hvordan de påvirkes av og forholder seg til 

fellesskapet, og til normene som eksisterer for hvordan et idrettsliv skal se ut og leves. Noen 

av ungdommene forteller om forventningene fra og i fellesskapet som utfordrende, andre 

synes det er helt uproblematisk og tar det som en selvfølge at fellesskapet vet best og må 

komme først. Temaet; ”fellesskapet og meg” har 3 undertemaer som dekker sentrale 

psykologiske aspekter ved ungdommenes beskrivelser. 
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3.2.1 Fellesskapet forstår meg og gir meg støtte 

Alle ungdommene forteller om at andre toppidrettsungdommer, av mange betegnet som 

”likesinnede”, utgjør en særegen kilde til støtte og forståelse. Informantene forklarer at et 

idrettsliv vanskelig lar seg forene med en ”typisk ungdomstid” (jf. russetid, sosiale 

happenings, møtes for å bare “henge”). Slike “offer” er valg som idrettsungdommene står 

sammen om å ta, og dette kommuniseres både direkte og indirekte. Fellesskapet bidrar som en 

viktig kilde til opplevelsen av å bli forstått og støttet. Dette styrker igjen ungdommenes tro på, 

aksept for, og mening rundt, å investere så mye tid på èn arena. «Hanne» snakker om 

kontrasten mellom de vennene hun har innenfor og utenfor idrettsmiljøet slik: 

  

”Det er forskjell på de vennene du har hjemme, og de som er her på skolen. For de er sånn 

som ofte kan stille spørsmål som «hvorfor gidder du det her? Hvorfor vil du det?» Mens her 

på skolen er bare sånn «jaja, selvfølgelig. Skjønner jo det.» Det er litt den der at du ikke får 

noe spørsmål imot, på hvorfor du gjør det. Det er kanskje den største forskjellen.” 

 

«Hanne» beskriver en følelse av å måtte forsvare seg eller rettferdiggjøre de valgene hun tar 

overfor vennene sine utenfor miljøet. Andre idrettsungdommer har ikke noe problem med å 

forstå hvorfor det må være slik. Vennene utenfor er ifølge mange av idrettsungdommene mer 

opptatte av å se ”begrensningene” ved deres valg av livsstil. Vi ser også at flere av 

idrettsungdommene tegner et noe negativt bilde av hvordan de tror livet uten idrett ser ut. 

«Markus» hevder f.eks. at de fleste av hans jevnaldrende utenfor toppidretten går på ski fordi 

de ønsker å ha noe å gjøre på fritiden, og fordi det er gøy og sosialt. De har ikke samme 

hensikten med idrett som han har. For han er det to vidt forskjellige ting om man satser eller 

om man har idretten mer som hobby. «Markus» er ikke alene om å se på toppidrettsprosjektet 

som et valg om alt eller intet.  

 

“Jeg føler at jeg finner folk som er litt mer lik meg. Sånn på ungdomsskolen så skjønte ikke 

folk hvorfor jeg gikk på langrenn, og hvorfor jeg ikke valgte å gå på den festen og sånne ting. 

Jeg vil si at jeg finner det i langrenn, og at de liksom forstår og gjør de samme valgene som 

meg. De er likere meg. Jeg er veldig heldig med klassen min hvor alle brenner for de samme 

tingene, selv om jeg går i klasse med andre idretter også. Jeg liker å være rundt de som har 
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samme mentalitet som meg. Og det kan også være andre folk som holder på med idrett. For 

da er det jo det de liker å holde på med.”   

 

«Silje» snakker om at hun føler seg mer hjemme når hun er sammen med andre 

idrettsungdommer. Det spesielle samholdet som idrettsungdommene portretterer, merkes også 

i de periodene hvor resultatene uteblir, eller en blir skadet og motivasjonen daler. «Markus» 

forteller at de i hans omgangskrets er flinke til å «dra hverandre opp» igjen, for eksempel ved 

å dele og utveksle erfaringer. «Thomas» trekker fram at det å forsøke å tenke på andre ting og 

å omgi seg med venner han merker at bryr seg om han, blir spesielt viktig i slike perioder. 

Han snakker i neste sitat om støtten han opplever å få fra sine treningskamerater:  

 

“Jeg har en del kompiser som også driver med idrett. Med dem går det jo en del i prat om 

idrett og sånt. Jeg merker at de bryr seg. Eller at de synes det er veldig kjedelig på mine 

vegne, hvis det går dårlig. –Spesielt hvis det er folk man har trent mye med. Alle vet at man 

legger ned så mye arbeid. Man merker at de synes det er like kjedelig som man selv synes. De 

vet at man er god nok for mye mer enn det man har fått til.”  

«Thomas» snakker om betydningen av å kjenne seg støttet blant jevnaldrende og å oppleve at 

andre som vet hvor mye han har investert i prosjektet, er der for han når han trenger det. Også 

når det kommer til romantiske relasjoner, forteller idrettsungdommene at ungdommer i 

miljøet, og eventuelt dem selv, ofte finner seg en partner fra sitt eget miljø. En partner som er 

innforstått med hvor mye tid idretten tar, og som også kjenner til idrettens/fellesskapets 

spilleregler og normer, er noe flere sier at de foretrekker. Forståelsen man får fra sine 

likesinnede innenfor idrettsfellesskapet beskrives av alle ungdommene som noe helt unikt, og 

flere søker aktivt etter å omgås folk med samme mentalitet og målsetning da det gjør 

hverdagen, og valg og prioriteringer, enklere. 

3.2.2 Fellesskapet kommer først 

”Fellesskapet først” har blitt en viktig leveregel for mange av ungdommene, og det gjelder 

også de ungdommene som ikke driver med lagidrett. Alle ungdommene beskriver på sin måte 

at det, for å jobbe mot å heve nivået og prestasjonene høyest mulig, forventes at alle 

individene bidrar i å løfte fellesskapet opp og fram. Ungdommene beskriver at dette hensynet 

må eksistere, selv om det skulle gå på bekostning av den enkelte utøver. Fordi gruppen 
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kommer før individene, blir det sett ned på om noen begynner å protestere på avgjørelser som 

er tatt på vegne av fellesskapets beste:  

  

”(…) Man er ikke noe fornøyd med at folk blir sure eller skuffet når det som er gjort er et valg 

for at laget skal ha det best mulig. Da blir det fort et stempel om at det er en egoistisk 

tankegang, og det syns man ikke noe om. -Det synes verken treneren eller andre som spiller 

noe om i det hele tatt. Men som oftest hvis du blir sur eller skuffet på deg selv, så er det jo noe 

annet. Du må bare passe på at det ikke går utover laget. Og det kan være veldig vanskelig. Er 

du sur så går det fort utover laget. Men noen ganger så må man være sur og.” 

  

«Kristine» beskriver den implisitte regelen om, og noe av utfordringen ved, å skulle la 

gruppens behov komme foran seg selv og ens egne behov. Det å framstå uaffektert synes hun 

er vanskelig å etterleve i praksis, spesielt når følelsene blir sterke. Hun forteller at man ikke 

skal vise utad noe som potensielt kan forstyrre eller påvirke laget på en negativ måte. Flere av 

ungdommene kommer inn på og beskriver hvordan det direkte og indirekte oppstår konflikter 

mellom behovet for å sette fellesskapet fremst, og uttrykk for egen opplevelse av situasjoner 

som oppstår. «Eirik» beskriver dilemmaet slik:  

  

”Laget kommer først! Man kan tenke for seg selv at man selv kommer først, men man kan ikke 

vise det. Man må vise at de andre kommer først og at det er viktigere. (...) Selv om vi går ut av 

en kamp og vi har tapt, men jeg har spilt bra. Da er jo jeg fornøyd, men jeg viser det ikke til 

de andre. Fordi jeg vet at det ikke blir tatt bra imot. Og hvis jeg har en dårlig kamp, men vi 

har en bra kamp, så viser jeg utad at jeg er glad på deres vegne. Men jeg vet med meg selv at 

jeg burde ha gjort det bedre.” 

  

«Eirik» forteller at det man uttrykker skal være i tråd med det som anses som lagets beste. 

Egen holdning og innvirkning på laget bør være for lagets beste, som ifølge «Eirik» vil si at 

holdningen er i tråd med fellesskapets opplevelse av det som har skjedd. 

 

Spesielt når det gjelder følelser virker det å være etablert noen helt egne normer og regler for 

hva man har lov å uttrykke og ikke, og felles for de er at det som presenteres for og i 

fellesskapet skal ha nytteverdi for andre. Noen snakker om at det har blitt innført tydelige 

regler på laget for hvor lenge man har lov til å være i en gitt sinnsstemning. «Silje» forteller at 
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de i hennes klubb har hatt flere møter sammen med trenerne for å utarbeide noen spilleregler 

for lagatmosfæren: 

 

“Å være nervøs før en konkurranse har vi snakket mye om. Fordi vi i treningsgjengen har 

trukket hverandre ned ved å si sånn «ah, vi gruer oss så mye. Det kommer til å gå dårlig» og 

sånne ting. Og da har vi hatt masse møter om at vi ikke kan fortsette sånn. Og at hvis vi skal 

snakke med hverandre før et renn, så må det være positivt, og at vi må bygge hverandre opp. 

(...) Noen ganger har det vært sånn for lagvenninner, at hvis noen har gått dårlig og noen har 

gått bra, så har de vært sure hele tiden. Og ikke sagt gratulerer fordi de selv har gått dårlig. 

Men nå har vi bestemt at vi må prøve at «du får være sur i en halvtime, og så må du være 

glad igjen, fordi det kommer et nytt skirenn. Og når lagvenninnen din har gjort det bra, så 

burde du være glad på hennes vegne.»” 

 

«Joakim» snakker også om at det har etablert seg noen normer for følelser i hans guttegjeng. 

Han trekker fram en episode hvor en kompis begynte å gråte foran en annen på fotballaget, og 

hvilke reaksjoner som ble vekket av lagkameratens emosjonelle utbrudd: 

 

”Jeg vet ikke, det er noe rart med det der. Det blir liksom litt sånn offentlig –hvis jeg kan si 

det sånn. Det er ikke noe sånn «big deal». Det er bare sånn at folk ikke sier noe, blir helt 

tause - når han fyren ble skikkelig lei seg. Men sånn som en annen kamerat sa til meg på 

tomannshånd «æh, han begynte nesten å gråte». Og da er det mer sånn, man prater litt om 

det, og bare sånn «åh, hvorfor gjorde han det?». Det er akseptert å vise følelser. Men så er 

det også en bakside hvor det ikke blir akseptert, hvor man sier sånn «han må jo bare komme 

seg videre» på en måte. Men, det er vanskelig.” 

  

«Joakim» beskriver hvordan han opplever at det innad i miljøet kan oppstå en måte å snakke 

om følelser på, som legger noen tydelige føringer og forventninger til hvordan man skal te seg 

når hele gjengen er samlet. «Joakim» beskriver at det på èn side er akseptert, men at det også 

finnes en bakside, for eksempel når de snakker om hvordan man bare må komme seg videre. 

Flere av ungdommene beskriver at de kan kjenne på, og kjenne seg igjen i, følelser og 

frustrasjoner, men at de i mindre grupperinger og når hele gjengen er samlet, avstår fra å vise 

eller snakke om følelser:  
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“Er man skuffa, så prøver man å holde (avbryter seg selv). –Det kommer an på hvilke følelser 

det er. Er man fornøyd så er det veldig lett å vise følelser. Men er man skuffa så prøver man 

egentlig å holde seg i skinnet, og ikke vise at man faktisk er misfornøyd. (...) På en måte føler 

jeg at jeg er flink til å holde, -eller hvis det er noe jeg tenker på eller er litt lei meg over, så 

føler jeg ofte at jeg kan være flink til å holde det inni meg. Men, jeg har merket at det kan 

hjelpe å snakke om ting, at det gjør det lettere å legge ting fra seg. Så jeg prøver å gjøre mer 

av det. Selv om det ikke alltid er like lett.”   

 

«Thomas» beskriver at han opplever at noen følelser både er lettere og mer aksepterte å 

uttrykke enn andre. Han oppfatter seg selv som “flink” om han klarer å holde følelsene sine 

på innsiden. Samtidig forteller han om gode erfaringer med å snakke om ting, og at han 

prøver å gjøre mer av det. «Nora» skiller seg ut fra de andre ungdommene på dette området 

ved at hun sier at hun kjenner på trygghet og aksept i sitt treningsmiljø for å vise alle typer 

følelser. Det kom riktignok fram at dette var noe som først og fremst gjaldt på trening, og at 

også hun opplevde sterkere føringer i forbindelse med konkurranse og på skolen: 

  

”På trening så føler jeg det absolutt er rom for å vise følelser. Jeg har grått på trening fordi 

jeg er sliten, eller fordi jeg føler det har gått dårlig. Og det er helt greit. Og det handler om at 

jeg trener med folk jeg stoler på, og som er venner av meg. (…) Jeg er jo helt meg selv på 

trening, så om jeg har en dårlig dag, så må jeg få lov til å uttrykke det.” 

 

Vi finner altså store individuelle sprik mellom ungdommenes opplevelser av åpenhet om og 

rom for å kunne uttrykke eller dele følelser i fellesskapet. Det er større enighet om at det i 

konkurransesituasjoner oppstår noen tydelige og sterke føringer for hva som er lov å uttrykke 

foran andre og ikke, og at dette er noe som alle kjenner på og forholder seg til. Beskrivelser 

som at følelser kan gå utover laget, og at det er skummelt å skille seg ut med fare for å bli 

dømt eller ansett som “svak” eller “skjør”, brukt som forklaringer på hvorfor det kan kjennes 

vanskelig å uttrykke følelser foran de andre. Dette gjelder spesielt “negative” eller “vonde” 

følelser i forbindelse med tap eller skuffelser. Mentaliteten om at laget kommer først, virker å 

sitte dypt forankret hos samtlige informanter, og gir helt spesielle føringer for ungdommenes 

erfaringer med åpenhet for deres individuelle opplevelse i fellesskapet.  
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3.2.3 Jeg må etterleve toppidrettslivet 

Flere av ungdommene beskriver på ulike måter en frykt for å skille seg ut fra fellesskapet. 

«Thomas» setter ord på at denne frykten henger sammen med et behov ungdommene har for å 

få aksept fra å høre til i en gruppe der alle er like dedikerte til idrett. Eksempler som kommer 

fram i datamaterialet handler om å bli avslørt som en som har lavere ambisjoner for seg selv 

enn hva fellesskapet forventer, en som ikke bidrar like mye, eller å være den som gjennom 

emosjonelle utbrudd røper at det av og til blir for mye. Flere av ungdommene forteller at det 

er vanskelig å vise at de ikke alltid klarer å leve opp til fellesskapets krav, spesielt når det 

gjelder å leve i samsvar med en «idrettslivsstil» der en ikke fester, drikker alkohol eller er så 

ofte med på andre sosiale aktiviteter. Ut fra dette beskriver de en frykt for å bli dømt og sett 

på som mindre seriøse av de andre i idrettsmiljøet. Presset oppleves som en norm for hva som 

forventes av dem i miljøet:  

  

”(...) Jeg tror at presset kommer mest fra idretten. Jeg merker spesielt i skimiljøet på vgs., at 

der er det veldig upopulært hvis du drikker f.eks. -Da får du høre det, og det tror jeg ikke er 

så koselig. Det har jeg overhørt noen ganger. Og det er litt sånn i friidrett også, at da blir du 

pratet om. Spesielt her på videregående, hvor det er veldig prestisje, at det blir forventet en 

del ting av deg. Det er nok slitsomt for mange å skulle opprettholde. For vi går bare på 

videregående. Det er mange som går her som ikke satser fullt og helt selv om de lever i en 

idrettshverdag. Uansett hvordan du velger å leve livet ditt, så blir du kritisert. Det tror jeg er 

et ganske stort problem egentlig.” 

 

Flere av ungdommene forteller at de, spesielt de siste årene på videregående, opplevde et 

sterkere press på å leve etter en standard. «Nora» beskriver det som å leve en riktig 

”idrettslivsstil”. I ungdommenes framstillinger ser vi at det råder en forestilling om at det 

eksisterer en fasit eller oppskrift på hvordan livet som toppidrettsutøver skal leves og 

realiseres, og mange av ungdommene forsøker å legge opp livene sine etter denne standarden. 

«Nora» forteller videre om at hun har en venn som ikke har lyktes like godt i idretten som hun 

selv og andre i vennegjengen deres har, og om hvordan hun tror han kan kjenne på å ikke leve 

opp til fellesskapets forventninger: 

  

”I vennegjengen har jeg en kompis som ikke gjør det så veldig bra resultatmessig. Jeg tror at 

han sikkert kan synes at det er litt vanskelig. Å si at «jeg er misfornøyd med det» eller man 
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føler seg kanskje påtvunget til å si «jeg synes ikke det gikk noe greit». I stedet for å si «du jeg 

er faktisk fornøyd med tredjeplass», eller at «nå er jeg skikkelig skuffa». Det kan være 

vanskelig, spesielt når de rundt deg… de man er like gamle som og konkurrerer i like klasser 

med… at de rundt deg gjør det så bra.»  

  

«Joakim» beskriver noe lignende når han snakker om hvordan det for han er å forholde seg til 

konflikter mellom indre opplevelse, og opplevelse av å ikke ville skille seg ut fra de andre:  

  

”Det er på en måte litt vanskelig i et så tett sammensveiset fellesskap å bryte ut å si «nei, det 

her er skikkelig dritt». Du vil være en i mengden. Hvis noen spør «Hvordan går det?» -og du 

ikke føler det går så bra. Kanskje svarer du at det går fint eller greit. Men egentlig så gjør det 

ikke det. Men du vil på en måte ikke bryte ut. Det blir veldig lagt merke til. Det er kanskje noe 

med det.” 

  

I det øverste sitatet ser vi at «Nora» opplever at det er et krav til hva en skal forvente av seg 

selv, og at det er vanskelig å si høyt dersom en ønsker å senke kravene. I sitatet fra «Joakim» 

kommer det fram at han opplever det som vanskelig å si hvordan han egentlig føler seg, og at 

det i bunnen handler om at han ikke ønsker å være den som bryter ut og dermed ikke passer 

inn. Ungdommene forklarer at det er skummelt å skille seg ut og dermed risikere å bli dømt 

av de andre. 

  

«Nora» er den av ungdommene som virker å være mest opptatt av å beholde en tett 

forbindelse til sin gamle venninnegjeng utenfor idretten. Hun forteller at hun setter stor pris 

på denne muligheten for en slags “pause” fra idrett, hvor hun kan snakke om “vanlige 

ungdomsting” som ikke trenger å ha noen forbindelse til idrett. Hun sier videre at hun er glad 

hun har klart å beholde og dyrke et slikt fellesskap utenfor idretten. Samtidig påpeker hun at 

det generelt er lett å bli kritisert, dersom man forsøker å passe inn i to ulike miljøer på samme 

tid: 

 

”Det er flere av venninnene mine her på videregående som gjør begge deler, også er de litt 

sånn; la oss si at du drar på en fest og ikke drikker, så syns vennene utenfor skolen, på 

privaten, at det er kjipt og kjedelig. Men så får du fortsatt kjeft her på videregående fordi du 

var ute i helgen og du burde fått søvn og restituert. Det passer ikke hundre prosent i to, eller 
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noen av stedene da. Det tror jeg er kjipt. Også er det veldig mange som er sånn; «nei, jeg kan 

ikke legge ut noe på sosiale medier for da ser andre at jeg er ute.» Det blir veldig sånn... man 

blir dømt begge stedene da.” 

 

«Nora» setter ord på noen av utfordringene som hun opplever ved å ha èn fot i to vidt 

forskjellige ungdomskulturer. «Eirik» og «Hanne» forteller at denne balansegangen er så 

krevende at de heller har valgt løsningen om å gi slipp på jevnaldrende utenfor idrettsmiljøet. 

Ved å følge normene for idrettsfellesskapet mer konsekvent, unngår de å bli dømt eller på 

annen måte komme i konflikt med fellesskapet. 

 

Vi finner variasjon i ungdommenes beretninger rundt hva som er oppskriften på “et godt 

idrettsliv”. I hvilken grad de selv ønsker å ha kontroll over sitt utøverprosjekt og sin 

idrettshverdag varierer også betydelig. En følelse som alle forteller at de kjenner på, dog i ulik 

grad, er en rådende norm eller forventning om å leve etter “den rette idrettslivsstilen”.  
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4 Diskusjon 

4.1 Teoretisk diskusjon 
Vi har i denne studien gjennomført en fortolkende fenomenologisk analyse på bakgrunn av 

intervjuer gjort med 8 ungdommer som går på toppidrettsgymnas. Vi har utforsket hvordan 

ungdommene opplever å satse på toppidrett, samtidig som de er i en alder knyttet til normale 

utfordringer som en del av utviklingen fra ungdom til voksenalder. Studien viser at 

ungdommene har investert betydelig i forvaltningen av sitt toppidrettsprosjekt, og at 

prosjektet er sterkt drevet av bekreftelser på utvikling og prestasjon. Toppidrettsprosjektet 

innebærer et stort alvor for disse ungdommene, og får betydning både praktisk og for 

selvopplevelsen. Ungdommene er også sterkt knyttet til toppidrettsfellesskapet. Fellesskapet 

er viktig for støtte fra jevnaldrende, samtidig som ungdommene opplever at det krever og 

legger press på å etterleve et toppidrettsliv. Vi vil nå diskutere funnene mer inngående, for å 

utvide forståelsen og se på hvilke implikasjoner studien kan ha for forståelsen av ungdommer 

som driver med toppidrett.  

4.1.1 Å forvalte et toppidrettsprosjekt  

Det første hovedtemaet belyser at toppidrettsprosjektet framstår sentralt som et 

meningsskapende system, ved at det rammer inn opplevelsen av mening i valgene 

ungdommene tar i hverdagen sin og innsatsen de legger ned. Samtidig virker prosjektet også, 

på et dypere nivå, å være knyttet til ungdommenes grunnleggende opplevelse av egenverdi 

som utøver, og som menneske. Dette henger sammen med motivasjon, og vi kan se det i lys 

av Selvbestemmelsesteorien (SDT) som ble nevnt i introduksjonen. SDT gir ulike 

beskrivelser av former for motivasjon der de gjør et skille mellom indre og ytre motivasjon 

(Deci & Ryan, 2002). Eksempler på ytre motivasjon i våre funn er skryt og anerkjennelse fra 

andre, eller mer objektive tilbakemeldinger, som forbedring av løpstider eller uttak til laget 

som skal spille neste kamp. For våre ungdommer virker det som at det er mer sentralt for 

prestasjonens betydning å bli lagt merke til av betydningsfulle andre (f.eks. jevnaldrende eller 

treneren) for prestasjoner i idrettssammenheng, enn ungdommens egen vurdering av den 

samme prestasjonen. Et par av ungdommene forteller oss at dersom de opplever at bekreftelse 

på progresjon uteblir, mister toppidrettsprosjektet mening for dem, og da kan de vurdere å 
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slutte. På den ene siden kan dette si oss noe om hvor viktig det er å oppleve mestring og 

utvikling av prosjektet, og at utviklingen blir mer virkelig når andre også kan se og bekrefte 

den. På den annen side kan det også forstås som at prosjektet deres av samme årsak vil være 

skjørt og sårbart for kritikk. Ungdommene kan med andre ord tolke det å ikke mestre og/eller 

å ikke bli anerkjent av omgivelsene for sin prestasjon, som ensbetydende med å ikke duge i 

idretten sin. Bengtson (2014) underbygger dette poenget når hun påpeker at den måten vi 

opplever oss selv i andres øyne er med på å forme vårt selvbilde og selvopplevelse, og at dette 

er særlig aktuelt i ungdomsårene. 

 

Enkelte av ungdommene kommer med utsagn som illustrerer at det ligger en indre motivasjon 

i bunn, og at de grunnleggende synes det er gøy å drive med idrett. Silje forteller for eksempel 

at hvis den deilige følelsen av å være ute i naturen forsvant, ville idrettsdeltagelsen miste 

mening. Den indre motivasjonen er på ingen måte fraværende i datamaterialet, men alt i alt 

legger vi merke til, gjennom den måten ungdommene snakker om det å satse på idrett, at de 

aller fleste framstår som mer dominert av det vi forstår som ytre motivasjon. Det kan også 

være at det finnes mer indre motivasjon hos ungdommene enn det vi har vektlagt. For 

eksempel kan det være at noen tiltrekkes av å konkurrere, og at konkurranseaspektet i seg selv 

vil være en indre motivasjon for noen. I så fall kan vi kanskje se det som at opplevelsen av å 

konkurrere er indre motivert, mens bekreftelsen på prestasjon er ytre motivert. Det at ytre 

bekreftelser verbaliseres mest, betyr ikke det samme som at indre motivasjon ikke er tilstede. 

En annen måte å betrakte vårt funn på kan være at den indre motivasjonen har en stor 

betydning for veien inn, men at når man først er inne og er blitt dedikert til idretten, så får den 

identitetsbaserte ytre motivasjonen større betydning enn den indre motivasjonen. Dette kan 

indikere at bildet av hva som motiverer ungdommene er mer komplekst, og at vi framfor å 

betrakte indre og ytre motivasjon som et enten eller, heller burde se det som aspekter som 

omfatter begge. 

 

Vi kan se for oss at jo dypere forankret prosjektet er i ens selvopplevelse, jo mer kan mangel 

på opplevelse av mestring gå utover ens selvoppfattelse og selvbilde. Dette kan også sees i lys 

av SDT som hevder at mestringsfølelse er et fundamentalt behov for mennesket (Deci & 

Ryan, 2002). Samtidig kan våre funn tyde på at mestring har blitt en så betydningsfull brikke i 

prosjektet til ungdommene, at mangel på mestringsopplevelser i en enkeltkonkurranse (eller 

til og med i et enkelt øyeblikk), for mange kan ødelegge opplevelsen av mening og 
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motivasjon til å forvalte prosjektet videre. Fokuset på prestasjon og anerkjennelse vil også 

kunne få betydning for identitetsutviklingen til ungdommene. Flere beskrivelser ungdommene 

gir av seg selv og deres hverdag er preget av en sterk identifisering med utøverrollen, og vi 

ser dette som tegn på at idretten har fått en fundamental plass i ungdommenes identitet. Denne 

observasjonen er i samsvar med underliggende faktorer som er blitt identifisert hos utøvere 

med høy grad av atletisk identitet (Ronkainen, Kavoura, & Ryba, 2016). Dette kan knyttes 

sammen med en form for ytre motivasjon som innenfor SDT-teorien kalles integrert 

regulering. Den er ansett som den mest selvbestemte formen for ytre motivasjon, hvor 

deltagelsen i idretten er drevet av at den skaper en harmoni og sammenheng mellom verdier 

og aspekter ved identiteten til individet (Deci & Ryan, 2002). 

 

Våre funn bærer preg av at ungdommene opplever en rimelig høy grad av selvbestemmelse 

over sitt toppidrettsprosjekt. Dette kan på en side forstås som at de ytre kravene som stilles til 

prosjektet er i tråd med deres atletiske identitet, og at de dermed opplever en høy grad av 

selvbestemmelse opp mot denne ene siden av seg selv. Samtidig blir det naturlig å spørre seg 

om for eksempel tanker, verdier eller holdninger knyttet til denne sterke atletisk identiteten 

kan komme i konflikt med verdier og behov knyttet til andre arenaer av livet. Dette fordi 

informantene også er vanlige ungdommer, med press på skoleinnsats og mulighet til å delta i 

sosiale aktiviteter osv. Ungdomstiden har i utviklingspsykologien blitt identifisert som et 

stadium i livet hvor individet danner sin selvidentitet (Erikson, 1968). Marcia (1980) påpeker 

at en sann identitetsdannelse handler om å forplikte seg til valg som passer inn med egne 

verdier, behov og interesser, og at denne prosessen krever en aktiv utforsking av ulike roller, 

atferder og utviklingsmessige oppgaver. For noen av våre ungdommer ser vi at disse 

behovene er splittet, og at behovene, i egenskap av å være toppidrettsutøver og forvalte et 

toppidrettsprosjekt, kan være helt motsatte av de behovene man kan kjenne på i rollen som 

vanlig ungdom (f.eks. restitusjon kontra å dra på fest). Når behovene fra disse to rollene 

melder seg samtidig, kunne vi tenkt at det vil oppstå konflikt i ungdommene. Ungdommene 

forteller at det å satse på idrett krever prioriteringer og dedikasjon over tid, og noen forteller at 

de ikke opplever en trang etter å kombinere de ulike rollene. Dette kan bety at flere av 

ungdommene forhindres i en tilstrekkelig utforskning av ulike roller og atferder, som er 

assosiert med identitetsdannelse (Brewer et al., 1993). Dette kan indikere en tilstand av 

“foreclosure”, eller identitetsforlukking på norsk (Murphy, Petitpas, & Brewer, 1996), blant 

våre informanter. Det er samtidig påfallende hvordan flere av ungdommene er fornøyde med 
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å ikke utforske andre arenaer, noe vi tenker sier noe om hvor drevet og forpliktet de er til sitt 

toppidrettsprosjekt.  

4.1.2 Behov for utvikling og mestring 

For ungdommene er det helt sentralt at de opplever utvikling og mestring. De er opptatte av at 

toppidrettsprosjektet deres skal være «i rute», og i tillegg ønsker de å framstå som høyt 

presterende overfor (hver-)andre. Disse to behovene synes å være så sterke for ungdommene, 

at tanken om og tegn på at utviklingsprosjektet skal gå ut av kurs, vekker frykt. Vi forstår 

denne frykten som knyttet til et sterkt ønske om å leve opp til egne, og andres, bilde av god 

etterlevelse til utøverrollen. Dette er også i tråd med narrative studier av voksne 

toppidrettsutøvere, som viser at toppidrettsdiskursen er mettet av prestasjonsnarrativer 

(Douglas & Carless, 2006). Innholdet i slike narrativer handler først og framst om å vinne 

og/eller være best. Vi finner at ungdommene i vår studie tydelig står i en utøverposisjon når 

de forteller om sine opplevelser, riktignok med betydelig variasjon i hvorvidt de også viser 

andre posisjoner som tilgjengelige å snakke ut ifra. Vi ser for oss at det å ha et 

prestasjonsnarrativ gir en opplevelse av integrasjon med en atletisk identitet, og sånn sett vil 

oppleves naturlig og sammenfallende med god forvaltning av et toppidrettsprosjekt. Dette er i 

samsvar med studier som viser at et prestasjonsnarrativ og en eksklusiv atletisk identitet ofte 

er tilstede samtidig (Carless & Douglas, 2013). Ungdommenes beskrivelser varierer riktignok 

noe, og vi kan trekke inn «Nora» som eksempel på en som tilsynelatende opprettholder en 

høy grad av dedikasjon og forvaltning av sitt toppidrettsprosjekt, samtidig som hun også 

framstiller seg som mindre identifisert med utøverrollen. Carless og Douglas (2013) gjorde en 

studie av profesjonelle golfspillere, og fant at de som klarte å ivareta både en høy grad av 

dedikasjon til sin utvikling, uten samtidig å ofre identitetsutvikling, viste tegn på i større grad 

å fokusere på utforskning og relasjonelle bånd til jevnaldrende. Dette tyder på at det er mulig 

å satse på toppidrett uten å måtte ofre identitetsutvikling, i form av utforskning av ulike roller 

og arenaer. Én måte å gjøre dette på, er å beholde fokus på å utforske og ivareta 

betydningsfulle relasjonelle bånd. Nora viser oss dette når hun forteller at hun tilbringer tid 

med venner utenfor, til tross for at det er krevende å kombinere dette med 

toppidrettsprosjektet. Dette blir av Carless og Douglass (2013) beskrevet som en posisjon av 

motstand mot rollen som utøver. For å få til dette viser det seg at ungdommene er avhengig av 

støtte, og må klare å stå imot betydelig press fra det fellesskapet de er en del av.  
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4.1.3 Et ungdomsliv i et toppidrettsfellesskap 

Vår undersøkelse viser at ungdommene opplever at fellesskapet de er en del av gir dem stor 

grad av støtte, og de beskriver at støtten kommer delvis av at de er jevnaldrende, men i større 

grad fordi de er “likesinnede”. Ungdommene forteller at det er vanskelig å kombinere et 

toppidrettsliv med det vi kan kalle “en typisk ungdomstid”. Det å håndtere idrettslivets 

utfordringer i et fellesskap som forstår og som står i samme båt, kjennes enklere. Noen 

påpeker at støtten fra venner i idrettsmiljøet blir spesielt viktig når mestringen og 

prestasjonene uteblir. Dette er i tråd med en allmenn forståelse i utviklingspsykologi om at 

ungdommer i større grad ser mot jevnaldrende som kilde for støtte, og at lojalitet og trofasthet 

i vennskap blir viktigere i denne perioden (Berndt & Perry, 1990). Når våre ungdommer 

beskriver den sosiale støtten fra jevnaldrende som kjernen i det positive ved fellesskapet, er 

det også i tråd med Patrick og kollegers (1999) studie som viste at en viktig grunn til at 

jevnaldrende blir spesielt betydningsfulle for ungdommer i idrett, er at de er en del av et 

sosialt støttenettverk. Våre funn underbygger og utvider forståelsen av hvilken rolle 

jevnaldrende spiller for ungdommer i toppidretten, ved at de belyser hvordan ungdommene 

kjenner tilhørighet til fellesskapet gjennom opplevelse av å ligne på og få støtte fra andre som 

forstår hva de går gjennom, og som opplever mye av det samme selv. Samtidig virker det som 

om idrettsungdommene på generelt grunnlag opplever seg frakoblet fra jevnaldrende utenfor 

idrettsfellesskapet de er en del av. Begrunnelsen er at de ikke opplever å få den samme 

forståelsen, og at de ofte havner i en posisjon hvor de føler de må forsvare valgene og 

prioriteringene de gjør. Dette kan være en indikasjon på at det oppstår en slags splitting for 

disse ungdommene, hvor det å være tilknyttet livet og de jevnaldrende utenfor 

idrettsfellesskapet oppleves som uforenlig med forvaltningen av og dedikasjonen til 

toppidrettsprosjektet. Douglas (2009) undersøkte hvordan press i idrettskulturen kan føre til at 

unge utøvere, i overgangen til toppidretten, viker unna sine tidligere relasjonelle bånd og 

identitetshistorier, og isteden prioriterer idrettsdeltagelse. I stedet oppstår et press om 

konformitet til «prestasjonsnarrativet», som inneholder de verdiene og atferden som antas å 

lede til suksess. Her beskriver utøverne i Douglas sin studie (2009) hvordan de gradvis, og 

mer eller mindre bevisst, har stilnet deres egne historier som omfatter mer av mennesket 

rundt. Dette gjør de for å kunne etterleve et prestasjonsnarrativ, i tråd med kravene fra media, 

trenere, talentspeidere, sponsorer og familiemedlemmer (Douglas & Carless, 2009). Våre 

funn antyder at mange av ungdommene opplever at deres fokus på toppidrettsprosjektet, 

skaper en barriere mellom dem og jevnaldrende som ikke har et lignende idrettsprosjekt. 
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Samtidig kan det virke som om ungdommene opplever det enklere å knytte seg til andre 

“likesinnede” som også er forvaltere av et toppidrettsprosjekt, og som identifiserer seg med 

sin rolle som utøver (i.e. atletisk identitet). Slik viser våre funn at en sterk opplevelse av støtte 

og forståelse fra “likesinnede” kan være med på å styrke tilhørigheten til idrettsfellesskapet, 

og redusere behovet for tilknytning til jevnaldrende utenfor idrettsfellesskapet. 

 

Ungdommene påpeker betydningen av jevnaldrende som støttespillere og “likesinnede”. 

Samtidig viser samspillet med jevnaldrende seg å være mer komplekst ved at ungdommene 

stiller strenge krav til hverandre. Ungdommene setter ord på at fellesskapets behov skal 

komme først, og at individuelle behov kun skal uttrykkes innenfor de rammene som settes av 

idrettsfellesskapet om riktig etterlevelse av utøverrollen. Dette kan peke mot et uttalt press om 

å innta en atletisk identitet og fronte et prestasjonsnarrativ, som er knyttet til forvaltningen av 

toppidrettsprosjektet, men som også oppleves som et press fra det idrettsfellesskapet de er en 

del av. Innenfor narrativ teori anses historiene som å “virke på mennesker, og påvirker hva 

mennesker er kapable til å se som ekte, mulig og som verdt å gjøre eller unngå” (Frank, 

2010). Frank (2010) påpeker at de historiene som er dominante i den kulturen du er en del av, 

blir spesielt signifikante, og overskygger ofte alternative historier. Ungdommenes 

beskrivelser virker å være i tråd med denne forståelsen. Selv om noen av ungdommene selv 

kan fortelle alternative historier, beskriver de en opplevelse av at idrettsfellesskapet er mettet 

av historier med fokus på etterlevelse etter antatte, optimale leveregler for toppidrettsutøvere. 

Dette ser vi for oss at kan være med på å utvikle og forsterke ungdommenes identifisering 

med utøverrollen og idrettsfellesskapet, men kan også gjøre det vanskeligere å opprettholde 

forbindelser til grupper utenfor idrettsfellesskapet.  

 

Samlet sett finner vi at ungdommene har et sterkt ønske om å fullbyrde sitt toppidrettsprosjekt 

og at det er helt naturlig for dem å tenke at en tilhørighet til idrettsfellesskapet er nødvendig 

for å nå dette målet. Samtidig opplever vi at ungdommenes beskrivelser bærer preg av en 

forstrukkethet, der utforskning i hovedsak skjer innenfor idrettsarenaen. En slik 

forstrukkenhet kan synes å være bygget på en lukket identitetsutvikling, der flere av 

ungdommene framstår forpliktet til sitt toppidrettsprosjekt og har valgt bort potensielle 

alternativer (f.eks. i form av alternative historier de kan fortelle og rolleposisjoner å fortelle 

disse historiene ut fra). Dette kan vises i form av en lukkethet overfor å høre til i andre 

fellesskap utenfor idretten, men òg som en lukkethet overfor andre former enn prestasjon som 
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grunnlag for en opplevelse av at toppidrettsprosjektet deres er på rett vei. Vi spør oss hva det 

gjør med ungdommene som satser på toppidrett, at mestring har blitt en så betydningsfull 

faktor for dem. Vi ser for oss at behovet for mestring kan gå på bekostning av behovet for 

utforsking og for muligheten til å lære gjennom å prøve og feile; altså at handlingsrommet 

deres har blitt innsnevret. Dette perspektivet underbygges av ungdommenes beskrivelser om 

at det de presterer i idrettssammenheng kan få stor og avgjørende innvirkning på framtiden. 

Fordi veien og dedikasjonen mot målet allerede er satt, kan det nærmest virke som at 

rammene for disse ungdommenes utforskning blir strammere enn for andre ungdommer. 

Dersom det å feile og det å ikke øke sine prestasjoner ses som tegn på at utviklingsprosjektet 

er ute av kurs, er det kanskje ikke helt tilfeldig at det er de følelsene som kan forbindes med 

nederlag og ikke-mestring (f.eks. skuffelse, sjalusi, tristhet, nervøsitet o.l.), som det i minst 

grad oppleves rom og aksept for i fellesskapet. Lukkingen av identitetsutviklingen begynner 

tidlig i livet for mange idrettsutøvere, og atferden og identiteten som preger denne posisjonen 

blir ofte forsterket av jevnaldrende, foreldre, trenere, og diskursen i samfunnet (Beamon, 

2012). Det miljøet de er en del av, skaper rammer for mulighetene ungdommene opplever til å 

utforske. Dette samsvarer med studier som viser at graden av forpliktelse og eksklusiv 

dedikasjon som kreves av toppidrettsutøvere, kan begrense utforskende atferd (Chartrand & 

Lent, 1987). Begrenset tid og energi til å utforske sin identitet på andre arenaer, kan føre til at 

utøvere velger en atletisk identitet fordi den ofte fører til både belønninger og anerkjennelse 

(Danish, Petitpas, & Hale, 1993). De iboende kravene i toppidretten virker ikke så 

hensiktsmessige på ungdommenes naturlige identitetsutforskende periode, særlig for de av 

ungdommene som ikke oppnår en toppidrettskarriere. De identitetsmessige omkostningene 

ved å dedikere så mye av tiden sin i ungdomsårene virker dermed omfattende, både i positiv 

og negativ forstand. Positivt fordi en eksklusiv atletisk identitet medfører at de unge ikke 

opplever at de mister noe ved kun å drive med idrett, og negativt fordi ikke alle blir 

idrettsutøvere eller i tilstrekkelig grad får utforsket andre roller. Den dagen idretten tar slutt, 

opplever mange av disse å “miste seg selv” (Pearson & Petitpas, 1990).  

 

Slik tegnes det et bilde av et kompleks samspill i et system hvor hver ungdom forsøker å få 

oppfylt de naturlige behovene for selvbekreftelse/mestring, tilhørighet og autonomi i et 

system som har en intensjon om å legge til rette for at ungdommer kan skape og fullbyrde sitt 

toppidrettsprosjekt, og hvor dette systemet blir et meningssystem hvor prestasjon, utvikling 

og konformitet til toppidrettsprosjektet utvikles og opprettholdes. 
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4.2 Implikasjoner av studien 
Denne studien bidrar til å øke bevisstheten rundt hvordan det er å vokse opp i et 

toppidrettsmiljø, og om dette har noen betydning eller påvirkning på ungdommenes utvikling 

av identitet og selvopplevelse. Det kan se ut som at det eksisterer noen normer og 

underforståtte antagelser om at «sånn er det bare i vårt miljø». Disse påvirker hvordan 

ungdommene selv forstår og posisjonerer seg i hverdagen, både hver for seg og samlet. En 

større bevissthet rundt hvilke forståelser som eksisterer, kan åpne opp for å se alternative 

måter å tenke og handle på, som vil gi en mulighet for å løsrive seg fra de diskursene som 

regjerer (Foucault, 1997). Det kan muliggjøre en dekonstruksjon av de miljømessige 

forventningene, og oppfordre og veilede både ungdommen selv og personer som arbeider med 

ungdom som satser på toppidrett, til eventuelle nye korrektiv. 

 

Ungdommene i denne undersøkelsen har formidlet viktige erfaringer ved å leve i et 

toppidrettsmiljø. Disse er det mulig å trekke en del praktiske og kliniske implikasjoner ut av. 

Vi vil nå peke på noen av disse, både for videre forskning, for tilrettelegging i 

idrettsfellesskapet og i møte med den enkelte ungdom som satser på toppidrett.  

4.2.1 Å skape rom for alternativer i individet, og fellesskap som 
utvider heller enn lukker rommet for utforsking 

Med tanke på at hjernen gjennomgår en enorm spesialisering i ungdomsårene, og at 

ungdommer er i en fase hvor utforskning og personlig utvikling har hovedfokus, vil det vi 

lærer og bruker mye tid på i disse årene kunne legge noen føringer for livet videre. 

Ungdomstiden tilbyr på denne måten en unik mulighet til å påvirke individets utvikling. Hvis 

vi oppmuntrer ungdom til å forsake alle andre arenaer enn idrett, og motiverer dem til å 

prioritere toppidrettsprosjektet (e.g. trening, konkurranse og restitusjon) framfor å f.eks. delta 

på andre sosiale aktiviteter, tilsier utviklingspsykologien at dette vil kunne ha stor betydning 

for hva som blir viktig for individet på kort og lang sikt. Dette gir idretten en mulighet, og et 

stort ansvar, da det er så mange som satser på idrett fra ung alder og inn i voksenalderen. Man 

kan spørre seg hvor godt rustet disse individene blir til livet etterpå. Til tross for at 

ungdommene i toppidrettsmiljøet på gruppenivå viser flere positive utslag på 

ungdataundersøkelsen (e.g. har et sunnere kosthold, er mer fornøyde med helsa si, har færre 

psykiske helseplager, røyker og drikker mindre, bruker mindre tid på skjermaktiviteter osv.), 
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har det de senere årene kommet fram at tidligere profesjonelle toppidrettsutøvere sliter med 

psykiske helseplager i overgangen ut av toppidretten (Gouttebarge, Frings-Dresen, & Sluiter, 

2015). Frykten for å “feile” og å ikke leve opp til forventningene om hvordan et toppidrettsliv 

ser ut og skal leves, er noe vi tenker kan begrense ungdommenes naturlige utforskningstrang 

og potensielt også deres utviklingspotensial. Toppidrettsmiljøet og de som har innflytelse på 

og arbeider med morgendagens toppidrettsutøvere kan derfor spørre seg om det ville vært 

hensiktsmessig å legge til rette for å romme flere sider ved disse ungdommene, annet enn 

fokuset på mestring og etterlevelse til deres toppidrettsprosjekt (jf. prestasjonsfokuset)?  

 

De ungdommene vi har snakket med i vår studie opplever idrettsmiljøet og de mulighetene 

som idretten tilbyr som noe positivt. Som snart ferdig utdannede psykologer blir vi samtidig 

opptatt av å innlemme de individene som har opplevd ulempene med toppidrettssatsing. Dette 

også i forhold til å tenke hva vi som hjelpere og støttenettverk rundt kan gjøre -trenere 

inkludert, for å forebygge at flere unge ender karrieren sin som følge av fysisk eller psykisk 

overbelastning. Hvordan ivareta ungdom som ønsker å satse, best mulig? Så sent som 2.april i 

år aktualiserer Aftenposten det de har valgt å betegne som “jaget i ungdomsidretten”, hvor 

blant annet en 19 år gamle utøver forteller at hun selv ikke klarte å ta beslutninger rundt den 

totale belastningen på kroppen. En av de tidligere håndballspillerne som ble intervjuet, Cecilie 

Jamtfall, forklarer at “når man er ung, er det artigste man vet å trene og spille kamper. Jeg sa 

bare ja til alle mulighetene som bød seg” (Aftenposten, 2019). Som vi også fant blant våre 

ungdommer, vil unge toppidrettsutøvere gjerne trene, konkurrere og strekke seg, og de vil 

gjøre det bra for lagledere og trenere i både klubb, region, landslag og skole. Postdoktor ved 

NIH, Christian Thue Bjørndal, peker i samme avisartikkel på at en stor utfordring i den 

norske spillerutviklingsmodellen er at alle disse arenaene har sine egne trenere som mener hva 

som er best for den enkelte utøveren, uten nødvendigvis å se hele mennesket. En videre 

konsekvens av å se hele mennesket, innebærer at omgivelsene i større grad må samspille og 

hjelpe ungdommen med å si «stopp», når ungdommen ikke klarer det selv. Det kan virke som 

om det for ungdommene er mindre rom for å tenke denne tanken uten støtte. Hvis vi legger på 

et psykologfaglig blikk, kan dette dilemmaet virke mer å handle om 19-åringer i den 

konteksten de er i (e.g. toppidrettsmiljøet), heller enn “umodenhet” i forvaltning av egne 

ressurser. Mye tyder på at ungdommene allerede har en bevissthet rundt at restitusjon er minst 

like viktig som trening, og flere forklarer at hovedgrunnen til at de f.eks. ikke skal på fest er at 

de må restituere. Samtidig er det påfallende hvor sterkt ungdommenes historier er preget av 
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utøverposisjonen, og ut ifra denne posisjonen kan vi lure på om også hvile for disse 

ungdommene betraktes fra et prestasjonsestimat. Mye av det de fyller hverdagen sin med og 

gjør, blir “for å prestere”. Disse ungdommene er i den fasen av utviklingen sin som 

toppidrettsutøver, som kan ses som den viktigste fasen knyttet til prestasjon: De er så nære det 

å slå igjennom, og har enda ikke nådd toppen. Dermed er de kanskje også i den mest sårbare 

fasen for ytre påvirkning og motivasjon, og trenger derfor ekstra støtte og at noen av og til 

sier «stopp» for dem. Vi vet at både kropper og identiteter trenger rom, variasjon og hvile, dvs. 

balanse, for å holde seg friske og sunne. Og kanskje vil dette kreve at omgivelsene i større 

grad evner å se hele individet, og hjelper den enkelte utøver med å se behovet og betydningen 

av å sette noen personlige grenser. 

 

Toppidrettsmiljøer er per definisjon mestringsmiljøer. Med bakgrunn i denne studien tenker vi 

at toppidretten og ungdommene i dette miljøet, vil kunne dra nytte av å ha et større fokus på 

toppidretten som et utforskningsmiljø som rommer mer enn bare det å mestre og prestere. Slik 

kan toppidretten bli en arena som ikke bare handler om å måle mestring og resultater (jf. 

prestasjonsfokuset), men der ungdommer også kan oppleve at det finnes et rom for å prøve, 

og å feile. Dette kan gjøre toppidrettens medlemmer bedre rustet til å gi slipp på eventuell 

frykt og hemninger i idrettssammenheng, og kan i tillegg gi positive ringvirkninger til livet 

utenfor og etter toppidretten. 

4.2.2 Videre forskning 

Både for samfunnet som helhet, og for idretten som samfunnsinstitusjon, er det viktig å ha 

forståelse og kompetanse om hvordan ungdommer har det, forstår seg selv og det økologiske 

miljøet de er en del av, og hvordan de mestrer sin hverdag. På bakgrunn av slik kunnskap kan 

passende forebyggende og helsefremmende tiltak utvikles. Det er behov for å gjøre flere 

studier som utforsker ungdommers opplevelse av å vokse opp i og være del av et 

toppidrettsmiljø. Dette fordi det er så mange ungdommer som velger å tilbringe og dedikere 

alle ungdomsårene sine i dette miljøet. Det ville i den sammenheng ha vært interessant og 

hensiktsmessig å gjort videre oppfølgingsstudier, spesielt med tanke på den ekstra formbare 

fasen som ungdomsårene utgjør. I disse kunne vi sett på hvilken betydning dedikasjon til 

toppidrettsprosjektet i tenårene kan ha for livet etterpå. Det kunne bidratt til at miljøtiltak ble 

satt inn allerede i tenårene for å forsøke å imøtekomme og forhindre at utøvere utvikler et 

psykisk strev. Dette har flere profesjonelle toppidrettsutøvere i senere år stått fram med, der 
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de uttrykker at det startet allerede i slutten av tenårene. For å forstå mer av hvilke prosesser 

som er i sving både hos de som utvikler psykiske vansker i toppidretten og hos de som ikke 

gjør det, trengs det enda mer forskning og større empirisk grunnlag.  

 

I denne studien finner vi at det framstår som betydningsfullt for ungdommene å ha 

toppidrettsprosjektet sitt som viktigste prioritet. Samtidig blir vi grepet av hvor tilsynelatende 

stramme rammer og lite spillerom ungdommene har når det gjelder utforsking utover det å 

være idrettsutøver. Det kom tydelig fram at ungdommene påvirker hverandre i denne 

prosessen, og en interessant tilnærming for videre forskning kunne vært å sette sammen 

fokusgrupper. Disse kunne i større grad ha tydeliggjort hvordan ungdommer samkonstruerer 

og samspiller for å forstå og opprettholde sine identiteter i idretten, og tilhørigheten til 

idrettsfellesskapet. Det ville også vært interessant å gjennomføre intervjuer med trenere og 

utøvere med fokus på ulike forståelser av toppidrettsprosjektet. Dette for å belyse og utvide 

forståelsen av det meningsskapende systemet som denne studien har pekt på at ungdommer i 

toppidretten er en del av. En spennende og omfattende tilnærming kunne vært å se på 

utviklingen av identitet og narrativer hos barn som tidlig viser en dedikasjon til et 

toppidrettsprosjekt, og gjennomført jevnlige intervju i overgangen fra barneidretten inn i 

ungdomsidretten, og senere toppidretten.  

 

4.3 Metodiske betraktninger 
Vi har gjennom arbeidet med denne studien lagt vekt på kritisk refleksjon rundt viktige 

aspekter ved forskningsprosessen, og hvordan forhold ved den, og hvor vi som forskere, kan 

ha påvirket kvaliteten på studien. Vi har tilstrebet å være transparente i måten vi har presentert 

prosessen og resultatene på, og vi har i metodekapittelet søkt å gi en presis beskrivelse av våre 

vurderinger og valgte prosedyrer for å sikre etterprøvbarhet. Vi vil nå trekke fram noen 

mulige begrensninger ved studien. Dette er forhold som kan komme til syne ved for eksempel 

validitet, som handler om hvorvidt studien undersøker det den er ment å undersøke, og som 

dermed er sentrale i vurderingen av studiens kvalitet.  

  

En mulig begrensning ved vår studie er at kontaktpersonen ved skolen som trakk 

informantene tilfeldig og deretter spurte om deltagelse, er relativt kjent for informantene og 
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dette kan ha vært en ulempe. Det kan for eksempel ha opplevdes som et press at en person 

med sterk innflytelse over deres hverdag spør om de vil delta frivillig, noe som kan ha ført til 

at informantene kjente på en mindre grad av frihet. Dette kan igjen ha ført til en begrensning 

for informantene, der intervjusituasjonen ikke ble en like åpen arena for å snakke fritt. I vårt 

møte med informantene ble dette forsøkt imøtekommet ved en tydelig innledning hvor vi 

gjennomgikk hvordan anonymiteten deres skulle bli ivaretatt.  

 

En annen mulig begrensning er at vår intervjuguide var semistrukturert, noe som gjorde at vi 

satte en del av rammene for innholdet i intervjuet. Vi stilte spørsmål og forsøkte å utvide 

beskrivelsene og historiene ved hjelp av oppfølgingsspørsmål som var åpnende. Samtidig kan 

det ha ført til ungdommene kan ha følt seg ledet inn i ulike tema som vi presenterte og at 

andre viktige tema som er sentrale for ungdommene, ikke fikk plass. Vi tilstrebet en så åpen 

intervjuguide som mulig, og opplevde at vi fikk lagt til rette for et rom og en plass i 

intervjuene der ungdommene kunne uttrykke det de selv var opptatte av og sin subjektive 

opplevelse rundt disse temaene.  

 

En ytterligere begrensning er at ungdommene ble rekruttert fra samme videregående skole, og 

vi kan derfor stille spørsmålstegn ved om utvalget i stor nok grad fanger en bredde i 

opplevelsene til ungdommer som driver med toppidrett, og om det vi har skapt av kunnskap 

kan brukes utenfor den spesifikke konteksten den ble utviklet i. Vi kan for eksempel ikke 

utelukke at det aktuelle toppidrettsgymnasets undervisningsfilosofi og arbeidsmåter kan ha 

påvirket ungdommenes forståelse og meningsdannelser. I så fall kan dette ha begrenset 

funnenes analytiske generaliserbarhet (Kvale & Brinkmann, 2015). En styrke ved studien, er 

imidlertid at vi har funnet de samme mønstrene på tvers av ulike idrettsmiljøer, både mht. 

sommer- og vinteridretter, individuelle- og lagidretter, der både aktivitetsformene og 

rammene er svært forskjellige. Vi anser det videre som en styrke ved studien at vi har 

inkludert informanter med stor variasjon i idrettsgren, hvor begge kjønn er jevnt representert, 

og at mønstre i ungdommenes opplevelser eksisterer på tvers av alle disse kategoriene. Dette 

argumentet taler for at funnene våre kan ha overføringsverdi til andre ungdommer som går på 

toppidrettsgymnas og/eller som er en del av et toppidrettsmiljø.  

 

En annen utfordring som kan knyttes til det fortolkende arbeidet, er at vi har brukt oss selv 

aktivt i prosessen med å avdekke meningsinnhold (Thagaard, 2009). Dette har stilt særskilte 
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krav til refleksivitet og evne til å skille mellom egne forforståelser og det som framkommer 

av datamaterialet, spesielt med tanke på den ene forfatterens bakgrunn fra toppidrettsmiljøet. 

Overordnet kan vi spørre oss i hvilken grad undersøkelsen er preget av forskernes særegne 

perspektiver på verden. Før genereringen av det empiriske materialet startet har vi vært 

bevisste på forforståelsens rolle, og vi har skrevet ned våre egne forventninger og 

forforståelser, som grep for å framme validitet. I det analytiske arbeidet har vi kryssforhørt 

hverandre, og vi har hele veien forsøkt å ha et bevisst forhold til egne tanker rundt både 

idrettsmiljøet og hva informantene selv var opptatte av. Vi har stilt oss spørsmål som: Forstår 

vi dette rett? Hvorfor forstår vi det på akkurat denne måten? Er det andre måter å forstå dette 

på? Gjennom en slik kritisk selvgransking har vi forsøkt å motvirke skjevheter i egen 

tenkning og forståelse. Underveis har vi erfart å bli opptatte av ulike aspekter i det empiriske 

materialet, og har gjennom dialog og forhandling kommet fram til felles fortolkninger. Et slikt 

samarbeid og felles enighet mellom to personer med ulik erfaring og bakgrunn, styrker 

analysens troverdighet gjennom såkalt “intersubjektiv standard” (Haavind, 2000, s. 37). 

Forskervalideringen er videre ivaretatt gjennom drøfting av disse fortolkningene med 

veiledere (Kvale & Brinkmann, 2015).  

 

En siste begrensning ved studien er kanskje fraværet av miljøets “stemme”. Gitt vårt fokus på 

ungdommens opplevelse har det ikke vært anledning til å gå nærmere inn på perspektivene til 

for eksempel trenere, lærer, foreldre eller andre støttepersoner rundt ungdommene i 

idrettsmiljøet. Sett i lys av Olympiatoppens utviklingstrapp, kunne det vært interessant å sett 

nærmere på hvordan de tenker at denne er forenlig med ungdommens normalpsykologiske 

utvikling. Det er også viktig å legge til at det finnes ulike versjoner at virkeligheten som 

samtidig kan være gyldig (Malterud, 2008). Det som oppleves sant og utfordrende for èn 

ungdom, behøver ikke nødvendigvis å være det for en annen.  
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5 Konklusjon 
Vi har undersøkt hvordan åtte ungdommer beskriver og forstår seg selv som ungdom og 

toppidrettsutøver, og som en del av et toppidrettsfellesskap. Hovedfunnene peker på at 

ungdommene forvalter et toppidrettsprosjekt, som blir en sentral del av deres selvopplevelse. 

Videre får tilhørigheten til toppidrettsfellesskapet en stor betydning for ungdommens 

opplevelse av toppidrettssatsingen. Funnene bidrar til å utvide og nyansere vår forståelse av 

ungdom som satser på toppidrett. Studien peker også på betydningen av å tilstrebe et 

fenomenologisk perspektiv på studier av ungdom i toppidretten, slik at vi bedre kan forstå den 

betydelige kompleksiteten.  

 

Videre har funnene, fundert i informantenes egne beskrivelser, tydelige paralleller til 

eksisterende psykologisk forskning på toppidrettsutøvere og toppidrettskulturen, og 

eksempler på dette er relatert til forskning på motivasjon, identitet og narrativer i toppidretten. 

Samlet sett pekte studien i retning av noen mulige implikasjoner, der hovedvekten ligger i en 

utvidet og mer kompleks forståelse og innramming av ungdom som satser på toppidrett. Dette 

er både knyttet til den enkelte som møter slike ungdommer i hverdagen, og til toppidretten 

som en samfunnsinstitusjon. Toppidretten og ungdommene i dette miljøet, vil kunne dra nytte 

av å ha et større fokus på toppidretten som et utforskningsmiljø som rommer mer enn bare det 

å mestre og prestere. Funnene aktualiserer behovet for et åpnere rom i toppidrettsmiljøene 

hvor individet kan utforske seg selv og sin identitet, parallelt med å forvalte sitt 

toppidrettsprosjekt. På denne måten kan ungdommene som satser toppidrett bli bedre rustet til 

å gi slipp på eventuell frykt og hemninger i idrettssammenheng, som også vil kunne gi 

positive ringvirkninger til livet utenfor og etter toppidretten. Slik kan toppidrettssatsingen 

være til det beste for deres utvikling, både som toppidrettsutøver, og som menneske.  
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Appendiks 1  

Appendiks 1.1 Intervjuguide  

 
Hilse på: 
Håndhilse. Hei! Så flott at du har tid og lyst til å komme og prate litt med meg. Har du hørt 

noe om det prosjektet som jeg driver og gjør intervjuer til?  

 
Gå gjennom samtykkeskjemaet  
 
Introduksjon: 
Fint. Før vi starter skal jeg gi deg litt mer informasjon om intervjuet vi skal ha:  

  

Jeg kommer ikke fra noen idrettsklubb, jeg er ingen talentspeider, og jeg er heller ikke ansatt 

ved skolen, så de opplysningene som du gir meg i dag, kommer jeg ikke til å dele med 

verken Tommi eller med noen av lærerne herfra. Jeg er nysgjerrig på hvordan det er å være 

en del av et toppidrettsmiljø fra ungdommens perspektiv. Jeg ønsker at du skal føle deg fri til 

å snakke helt åpent og ærlig om de temaene vi tar opp. Det er ikke noen riktige eller gale 

svar. Intervjuet vil vare opp mot halvannen time, og vil bli tatt opp på båndopptaker slik at det 

blir enklere for meg i ettertid å huske det du forteller. Datamaterialet og lydbåndet vil bli 

slettet når prosjektet er ferdig til våren. Spørsmålene er ikke ment å fokusere på sensitive 

tema om deg, og du velger selv hva du vil dele. Noen av spørsmålene vet du kanskje 

umiddelbart hva du vil svare på, mens andre spørsmål har du kanskje behov for å tenke litt 

gjennom før du svarer. Det er selvfølgelig helt greit.  

 

Intervjuet blir anonymisert, så det vil ikke være mulig for andre å gjenkjenne verken deg eller 

det du har sagt under intervjuet etterpå. Vi håper at dette intervjuet og vårt forskningsprosjekt 

kan hjelpe oss og andre i idrettsmiljøet til å bedre forstå hvordan det er å være ungdom og 

ung voksen i et toppidrettsmiljø. Har du noen spørsmål før vi starter? Okey, da setter jeg på 

båndopptakeren.   

  

Intervjuguide: 
1.  Hvilken idrett driver du med? Hvordan hadde det seg at du startet med det? Hvor 

lenge har du holdt på? Hvordan er din interesse for sport og idrett generelt?   
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-  Hvordan er foreldrene dine sin involvering i idretten din? Mor og fars bidrag hver for 

seg. Har de selv drevet med noen idrett? Hvordan er deres interesse for idrett? 

  

2.  Hva er det som gjør at du holder på med idretten din? Hva er det du liker ved idretten 

din? 

- Er det noen forskjell mellom nå og før?  

- Hvilke av disse grunnene er viktigst for deg? Følge opp, be om utdyping. 

  

3.     Kan du si litt om hvor motivert du er for å drive med idretten nå, på en skala fra 1-10 

(1 er lite, 10 er maksimalt). Hvorfor vil du plassere deg på tallet X? 

- Forskjell før og nå?  

- Varierer motivasjonen mye, eller er den nokså stabil føler du?  

- Hvilke faktorer tenke du ligger bak at motivasjonen holder seg slik den gjør (høy/lav). 

Kan du komme med et eksempel. 

- Hva med den emosjonelle opplevelsen ved det å drive med idrett, kan du fortelle litt 

om den? 

  

4.    Opplever du forventninger fra andre enn deg selv? Har du eksempler på det? 

Hvordan opplever du forventningene du har til deg selv? Hva gjør du med det? Og 

hvordan er det for deg (Fortell mer: hva skjedde, har du snakket med noen om dette? 

Hvordan ble du møtt? indre følelse?) 

- Hvilke forventninger har du til deg selv utenfor idrettsarenaen? Er det en forskjell i de 

forventningene du har i idrettssammenheng og på andre arenaer av livet? 

  

5.     Hva er viktig for deg å oppnå på trening og i konkurranse?  

- Hva er du opptatt av?  

- Hva er de andre på laget eller i klubben din opptatt av? (Hva med de rundt?) 

  

6.    Hvordan reagerer de rundt deg når du/dere vinner konkurranser? Hva med når dere 

taper? 

  

7.     Hva betyr resultater for deg? For eksempel skole, karakterer, trening, konkurranse 

(Få fram opplevelsen, spørre om de kan gi noen konkrete eksempler) 

- Hva tenker du når du hører ordene prestasjonspress og prestasjonsangst? 

  



56 
 

Nå har du fortalt en del om idretten og miljøet. Nå vil jeg gjerne høre litt mer 
om hvordan det er for deg personlig. 

  

8.     Hva er det som er viktig for deg i livet ditt akkurat nå? Da tenker jeg ikke bare på 

idretten, men på livet generelt. (vent på svar) Hvis du skulle nevne de fem viktigste 

tingene, hva er de?  

- Hva er de viktigste verdiene for deg? F.eks. som sier noe om hvordan du ønsker å 

være som person (hvis ikke svar: kan gi eksempler eller gå videre). 

- Er det forskjell mellom i idretten og på andre arenaer? 

  

9.     Kan du fortelle litt om hvor viktig idretten din er for… 

- Hvordan du føler deg? 

- Er du opptatt av hva andre tenker og mener om deg eller dine idrettsprestasjoner? På 

hvilken måte? Kan du komme med eksempler?  

- Hvorfor er det noen som slutter med idrett tror du? Hvorfor har du valgt å fortsette? 

Hvorfor velger andre å fortsette? 

  

10.1  Har du hatt mulighet til å være med å påvirke hvordan treningene f.eks. denne uka 

skal se ut? 

- Avhengig av svar; hvem bestemmer? Hvordan er du involvert? Hvordan oppleves 

det? Skulle du ønske at du kunne vært mer/mindre involvert i denne prosessen?  

 

10.2 Hva er grunnen til at du drar på trening? Hvordan ville det vært for deg å ikke dra på 

trening en dag? 

  

11.  Hvordan prioriterer du idretten din opp mot andre aktiviteter og interesser i 

hverdagen? 

- Føler du at det at du driver med idrett går på bekostning av andre interesser? 

  

12.1  Hvordan er det for deg å vise for andre noe som du ikke mestrer/får til?  

(Kan du huske sist gang noe slikt skjedde? Hva skjedde, og hvordan var det for deg?) 

- Hva med når du ser andre gjøre noe de ikke mestrer? Hva tenker du da? 

 

12.2 Hvordan er det for deg å vise følelser i ditt idrettsmiljø?  

- F.eks. å vise at man er skuffet eller lei seg over sin egen prestasjon eller andres? 
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- Er det noen føringer eller uskrevne regler rundt hva det er greit å bli opprørt over og 

ikke? Vil du si litt mer om disse... 

- Hva med det å gi uttrykk for at man er nervøs før kamp? 

- Tror du at dette er forskjellig fra f.eks. et lag med bare gutter/jenter? 

- Hva med å være lei seg for ting som skjer utenom idrettsarenaen?  

  

13.  Hvordan opplever du det sosiale samholdet på laget ditt? (trivsel og åpenhet) 

      -     Føler du deg støtta? Eller er det avhengig av hvordan det går? Fortell.   

           

14.  Hva slags utfordringer møter generelt idrettsungdommer som deg på? Har du noen 

eksempler?  

- Kræsjer krav fra idretten med andre ønsker eller krav? Hvordan takler du det? 

- Tenker du at det er noe annerledes å vokse opp i et toppidrettsmiljø i dag kontra for 

10 eller 20år siden? Hva tenker du om utviklingen av sosiale medier o.l. ift. idrett?  

  

15.  Hva slags ambisjoner har du framover? 

- Hvor er du om 5 år? (Hvor håper du du er om fem år? Og hvor tror du du er?) Har du 

noen plan B? 

  

16.  Er det noe du vil legge til som du mener jeg burde vite om hvordan det er å være 

ungdom eller ung voksen i et toppidrettsmiljø? Er det noe annet du har kommet på som 

du synes er viktig å fortelle oss, og som jeg ikke har spurt deg om? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Appendiks 2 

Appendiks 2.1 Samtykkeskjema til forskningsdeltakerne 

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 
 

 «Kvalitativ studie av ungdommer i toppidrettsmiljø» 
 

Bakgrunn og formål 
Formålet med studien er å utforske hvordan ungdommer i toppidrettsmiljø forstår seg selv og 
sin personlige utvikling av selvfølelse og identitet i et miljø med fokus på utvikling, 
prestasjon og konkurranse. Prosjektet er en hovedoppgave ved profesjonsstudiet i psykologi 
på Universitetet i Oslo. Gjennom prosjektet ønsker vi å intervjue ungdommer i 
toppidrettsmiljøet ved (ANONYMISERT) Toppidrettsgymnas i Oslo. Utvalget er trukket 
basert på aktiv deltagelse i idrett med høy deltakerandel og satsningsnivå.  
 
Hva innebærer deltakelse i studien? 
Respondenten vil ta del i et semistrukturert dybdeintervju. Spørsmålene vil omhandle 
ungdommens opplevelse av sin hverdag og toppidrettsmiljøet de er en del av, og hvordan de 
forstår samspillet mellom seg selv og miljøet i sin selvfølelse og identitetsutvikling. 
Intervjuene vil ha en varighet på en til to timer, og vil bli gjennomført av en av de to 
prosjektforfatterne. Det vil bli benyttet båndopptaker, og intervjuene vil bli transkribert 
(skrevet ned) i ettertid. Det er utarbeidet en intervjuguide med relevante spørsmål knyttet til 
problemstillingen.  
 
Hva skjer med informasjonen om deg?  
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Innsamlet informasjon vil bli lagret i 
en beskyttet forskningsdatabase (TSD – Tjenester for Sensitive Data ved Universitetet i Oslo). 
Denne forskningsplattformen oppfyller lovens strenge krav til behandling og lagring av 
sensitive data. Prosjektgruppen som vil ha tilgang til personopplysningene inkluderer to 
hovedoppgaveforfattere og prosjektets to veiledere. Transkriberte notater og lydopptak vil 
destrueres ved endt studie. Deltakerne vil ikke kunne gjenkjennes i 
hovedoppgavedokumentet. Det er mulig at oppgaven vil bli bearbeidet for publikasjon senere, 
og da vil anonymiseringen fortsatt ivaretas. Prosjektet skal etter planen avsluttes 30.06.2019.  
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 
noen grunn. Dersom du ønsker å trekke deg, ta kontakt med Ane eller Margrethe (se 
kontaktinfo nedenfor). 
 
Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Ane Brøyn Størdal 
(90925384, eller veileder/daglig ansvarlig ved Psykologisk institutt Margrethe Seeger 
Halvorsen (22845205). Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk 
senter for forskningsdata AS. 
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Samtykke til deltakelse i studien 
 
Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Appendiks 2.2 Tilrådning fra Norsk senter for forskningsdata  
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