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Idrettsungdom kommer bedre ut enn 
gjennomsnittsungdommen

- Skolekarakterer

- Skoletrivsel

- Trivsel i lokalmiljøet

- Forhold til foreldre

- Færre røyker hasj

- Drikker mindre

- Men, husk mulige seleksjonseffekter!





Har klassebakgrunn betydning for ungdommers
idrettsdeltakelse?

Sammenlikner ungdomsundersøkelser fra 1950-
tallet til i dag

– Store klasseforskjeller i idrettsaktivitet på begynnelsen 
av 1950-tallet

– Små eller ingen klasseforskjeller fra 1980- og 1990-
tallet og tidlig 2000-tall

– Tegn til tydeligere forskjeller i senere studier (bla 
Ungdata)

– (NB: vanskelig å sammenlikne pga ulike mål på 
klassebakgrunn og idrettsdeltakelse)





Mot mer ulikhet i idretten?

–Høyere kostnader? 

–Profesjonalisering idrett? 

–Mer krevende foreldredeltakelse?



Friluftsliv – mer begrenset oppdatert kunnskap

• Særlig om barn og ungdom:

• Sjøløkken, L. (2010). Friluftsliv og klasse. Basert på Ung i Oslo 2006 (dvs
dekker niende og tiende klasse på ungdomsskolen og første klasse på 
videregående)

• SSBs Levekårsundersøkelser 

8



SSBs Levekårsundersøkelse 2017
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Sjøløkken, L. (2010). Friluftsliv og klasse 10



Sjøløkken, L. (2010). Friluftsliv og klasse 11



Sosial skjevfordeling - forklaringer

• Økonomi (medlemsavgift, treningsavgift, utstyr, reiser..)

• Andre resurser (tid, bil …..)

• Kjennskap til aktiviteter (fortrolig med aktiviteten, føle seg hjemme..)

• Nettverk (begynne med en aktivitet eller bli tatt med på en aktivitet?)
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Fattige foreldres utfordringer

• De strekker seg langt

• Verdighetshåndtering (kvier seg for å spørre …

• Barna tilpasser seg situasjonen: «De (eldste barna) spør 
ikke lenger. De vet at vi ikke har råd. … De er blitt «laid
back», og er innforstått med at det ikke kan bli til noe. Er 
vant med at de ikke kan delta. Den yngste er utfordringen 
nå.»

• Bakke, Solheim og Hovden (2016): «Skulle ønske jeg kunne være med på turn 
jeg». Om fattige foreldres utfordringer med å legge til rette for barnas fysiske 
aktivitet. 



Økende sosial ulikhet i fritidsaktiviteter – er det så farlig?

"For more than a century, school-related 
extracurricular activities have narrowed the 
opportunity gap, by providing important 
opportunities for kids from low-income 
backgrounds to build the soft skills that are 
increasingly important for economic and 
professional success" (Putnam 2015: 182).


