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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad handbollslärare som undervisar i specialidrott 

på nationella idrottsutbildningar (NIU) inom handboll anser om sin påverkan på elevernas 

utveckling. För att uppnå uppsatsens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 

x Hur beskriver handbollslärarna utvecklingsmiljön på Sveriges NIU-

handbollsgymnasium? 

x På vilket sätt finns Henriksens omarbetade framgångsfaktorer representerade i 

elevernas utvecklingsmiljö? 

 

Metod 
Handbollslärarnas syn på elevernas utvecklingsmiljö undersöks med hjälp av en kvalitativ 

metod. Insamlingen av data sker i form av semistrukturerade intervjuer där målet är att 

komma mer på djupet kring ämnet för att få svar på uppsatsens frågeställningar. Intervjuerna 

genomfördes via telefon för att kunna nå handbollslärare över hela landet. Urvalsgruppen 

bestod av fem manliga handbollslärare som är anställda vid olika NIU- handbollsgymnasier i 

Sverige.  

 
Resultat 
Resultatet i uppsatsen visar en varierande utvecklingsmiljö. Elevantal, kommunikation mellan 

skola och klubb, avsaknad av förebilder är några av de bristfälliga områden som lärarna anser 

utvecklas. En stark idrottskultur har visats sig vara betydande för både skolan och kommunen 

gällande utvecklingsmiljön.   

 

Slutsatser 
Slutsatserna som kan dras av denna uppsats är att handbollslärare på NIU-

handbollsgymnasium ser utvecklingsmiljön som framgångsrik, men de är överens om att det 

finns utvecklingsmöjligheter. De anser att framgångsfaktorerna förebilder och 

integrationsarbete med klubbtränare är bristfällig och bör prioriteras för att optimera elevernas 

utvecklingsmiljö.  
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1 Inledning 
Uppsatsen genomförs i samarbete med Svenska Handbollsförbundet för att granska och 

utvärdera hur handbollslärare på Sveriges nationella idrottsutbildningar (NIU) inom handboll 

upplever elevernas utvecklingsmiljö. Tillsammans med Svenska Handbollsförbundets 

utbildningskonsulent Lennart Söderström arbetades uppsatsens syfte fram. Inledningen 

innehåller följande fyra underrubriker: introduktion, forskningsläge, teoretiskt ramverk samt 

syfte och frågeställning. Under introduktionen presenteras bakgrunden.  

1.1 Introduktion  
Sedan 1970-talet har det i Sverige funnits möjlighet för ungdomar att kombinera studier med 

elitsatsning inom idrott. Detta genom ett idrottsgymnasium där grunden är ett vanligt 

gymnasieprogram, men en specialidrott som programfördjupning. (Uebel, 2006)  

Enligt Riksidrottsförbundets idéprogram (Riksidrottsförbundet, 2009) ska talangfulla 

idrottsungdomar ges förutsättningar samt inspireras till att göra den totalsatsning som krävs 

för att nå internationell elitnivå. Idrottaren sätts i centrum genom det stöd som ges, men var 

och en tar samtidigt ansvar för sin egen utveckling. En accepterad modell för de duktiga 

idrottarna är kombinationen av specialidrottsträning och studier på ett idrottsgymnasium.  

 

Idag finns det 37 stycken NIU-handbollsgymnasium i Sverige (Svenska handbollsförbundet 

2016-11-08). Syftet med ett NIU-gymnasium är att kombinera elitidrott och utbildning i den 

svenska gymnasieskolan. Målsättningen är att skapa goda förutsättningar för att eleverna på 

sikt ska kunna nå nationell elit och kunna kombinera detta med sina studier (Sveriges riksdag 

2016-11-08). För att få bedriva en NIU-handbollsverksamhet krävs det först en godkänd 

certifiering av Svenska Handbollsförbundet (SHF) och därefter ett godkännande av 

Skolverket. En utbildning där ämnet specialidrott ingår får godkännas som en nationell 

godkänd idrottsutbildning, om den har en tydlig elitidrottskaraktär och ett etablerat samarbete 

med ett specialidrottsförbund som är relevant för utbildningen (Svenska handbollsförbundet 

2016-11-08). Ämnet specialidrott behandlar metoder och teorier vilket möjliggör elevens 

prestationsutveckling av den idrottsliga förmågan mot elitnivå inom vald idrott (Skolverket 

2016-11-08). Innehållet är både teoretiskt och praktiskt och omfattar följande kurser: 

idrottsspecialisering 1-3, tränings- och tävlingslära 1-3 och idrottsledarskap (ibid.). 

Handbolsläraren ska enligt Svenska handbollsförbundet som lägst inneha en utbildning från 
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Svenska handbollsförbundets tränarskola nivå två samt en önskvärd akademisk lärar- eller 

tränarutbildning. (Svenska handbollsförbundet 2016-11-08)  

 

För många ungdomar är det när de börjar på gymnasiet som de för första gången kommer i 

kontakt med en elitinriktad idrottsmiljö. För att en elev ska ges möjlighet att nå optimal 

prestation är miljön på handbollsgymnasiet en viktig del. Forskningen kring 

talangutvecklingsmiljö vill gå ifrån att identifiera en talang till att fokusera på den miljö där 

spelaren fostras i. Talent Development Environment (TDE), talangutvecklingsmiljö, 

introducerades av Martindale, Collins och Daubney (2005). Talangutvecklingsmiljön 

prioriterar utveckling framför tidiga resultat samt individanpassad och fortsatt utveckling. 

Henriksen (2010) ser talangutveckling på mikronivå som ett dynamiskt system, där den 

idrottsliga och personliga utvecklingen sker. Makronivån där sambandet mellan dessa 

omgivningar sker utifrån ett större sammanhang samt organisationskulturen av 

idrottsföreningen eller laget. Enligt Alferman och Stambulova (2007) definieras en 

framgångsrik talangutvecklingsmiljö inom idrott ”som ett lag eller en förening som, utifrån 

sina juniorer, kontinuerligt lyckas producera idrottare på toppnivå, och förse dem med de 

resurser som krävs för att hantera framtida förändringar”. Dessa resurser består dels av 

idrottsspecifika färdigheter samt holistiska färdigheter som bidrar till att eleven ges möjlighet 

att kombinera studier med en handbollskarriär. Denna uppsats definierar 

talangutvecklingsmiljö som utvecklingsmiljö, då vi anser att begreppet talang inte hör hemma 

i en skolmiljö.  

 

1.2 Forskningsläge 
Tidigare forskning har fokuserat på att undersöka psykologiska, sociala och fysiologiska 

karaktärsdrag som påverkar utveckling och framgång hos lovande idrottare (Martindale, 

Collins & Abraham, 2007, s. 188). Trots detta har lite forskning gjorts på vad som 

kännetecknar en effektiv talangutvecklingsmiljö. Forskning kring talangutvecklingsmiljöer är 

begränsad till individuella idrotter och det finns således en kunskapslucka kring lagidrotter 

(Henriksen, 2010, s. 52).  

 

Fahlström (2011) undersökte idrotternas olika specialförbunds (SF) syn på talang och 

talangutveckling. Representanter från SF förklarar vad de anser är viktigt, vad som bör 

prioriteras och vad som krävs för att utveckla talanger inom respektive idrott. Samtliga 
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representanter från SF anser att miljön bestående av föräldrar, lärare, skola, tränare, vänner 

och föreningen är av stor betydelse och kan vara en bidragande orsak till att unga väljer att 

fortsätta utvecklas inom sin idrott. (Fahlström, 2011) I en översiktsartikel sammanställd av 

Chunxiao Li et al. (2014) identifieras och klassificeras de miljöfaktorer som påverkar en 

idrottares utveckling. Studien beskriver vikten av miljön som idrottaren befinner sig i och 

menar att idrottare bör vistas i en gynnsam miljö för att utvecklas och nå maximal prestation. 

Chunxiao Li et al. (2014) har kategoriserat talangutvecklingsmiljön utifrån tre 

påverkandefaktorer: miljö, individer och bestämmelser.  Miljön innefattar idrottskultur, 

idrottspolitik, socioekonomisk status, utbildning, idrottarens födelseort samt skola och 

utbildning. Skolan har en viktig roll vad gäller idrottares utvecklingsmiljö. Genom ett brett 

utbud av träningsprogram på skolorna utvecklas begåvade idrottare att klara av både skola 

och idrott. En förutsättning för detta är att skolan är flexibel och samverkan mellan idrotten 

och skolan fungerar bra. I vissa fall kan skolan ses som ett hinder då eleverna istället upplever 

stress och väljer att sluta med sin idrott. Individer handlar istället om de betydande personerna 

som finns runt en idrottare, det kan vara föräldrar, tränare, lärare, syskon och vänner. 

Tränaren har en viktig roll för idrottares talangutvecklingsmiljö. Det är av stor vikt att 

tränaren är utbildad, ger konkret stöd, bygger relationer med ett ömsesidigt förtroende och 

respekt, har förståelse för idrottarnas behov samt att tränaren tar hand om idrottaren som en 

person och inte bara som en elitidrottare. Bestämmelser som är den tredje faktorn handlar 

främst om att utgå ifrån en långsiktig utveckling där tränaren uppmuntrar idrottarna till att ta 

ansvar för sin egen utveckling samt vikten av kommunikation. (Chunxiao Li et al. 2014) 

 

Larsen et al. (2013) var de första med att undersöka en framgångsrik talangutvecklingsmiljö 

på lagidrottare. Studien bygger på Henriksens tidigare studie gjord på individuella sporter 

vilket gav förväntningarna att det i denna studie skulle bli ett annat resultat. (Larsen et al. 

2013) Utgångspunkten i studien bygger på miljöns ansvar för att förbereda spelarna snarare 

än individer eller klubben. Resultatet visade på vikten av fokus på spelarutbildning och 

spelarutveckling, familjär känsla samt lite mindre talang, men förmågan att arbeta väldigt 

hårt. Även lagkamraterna och stabens stöd sågs som en bidragande faktor till en god 

utveckling. Författarna beskriver i studien att en selektering vid 12 års ålder görs för att få god 

tid till utbildning av spelarna, vilket kan kopplas till ett långsiktigt arbete. Efter en 

sammanställning av studien kan fyra faktorer formuleras som stämmer överens med tidigare 

gjorda studier. Det långsiktiga arbetet, den starka kulturen, den familjära känslan, en miljö där 

alla delar med sig av sin kunskap och genom en öppen miljö. Brister inom fotbollsföreningen 
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menar författarna är ett mindre bra samarbete mellan seniorlaget och ungdomsakademin 

vilket i sin tur leder till avsaknad av förebilder samt bristande kommunikation. (Larsen et al. 

2013)   

 

Den miljö som skapas av tränaren menar Henriksen (2010) är en viktig faktor som berör 

idrottaren och influerar till idrottarens motivation samt den kontext som idrottaren befinner 

sig i. Henriksen (2010) kom också fram till i studien att varje miljö är unik. Det framkom att 

träna tillsammans trots individuell idrott är av stor vikt, idrottarna förklarar i studien att de 

aldrig kunnat prestera utan gruppen. Det var också av betydelse att idrottarna fick möjlighet 

att träna med de elitaktiva som även beskrivs som förebilder. Vad gäller tränarna framkom det 

i studien att samarbete och erfarenhetsutbyte är en framgångsfaktor för att vilja bli en bättre 

tränare. Andra faktorer som föreningens kultur, området och staden sågs som betydande 

varför tränare väljer föreningen. Ytterligare en viktig faktor enligt Henriksen (2010) visar på 

betydelsen av samverkan mellan olika miljöer där skolsamverkan ses som viktig. En 

idrottares talangutvecklingsmiljö går att kontrollera och påverka samt att den ses som något 

av det mest förenliga med framgångsrik utveckling hos idrottare. Många föreningar och 

förbund ser talangutvecklingsmiljön som något viktigt där det läggs mycket pengar och 

resurser. För att komma fram till mål och system som kännetecknar en effektiv 

talangutvecklingsmiljö har Martindale et al. (2007) i en studie intervjuat tränare. Enligt 

tränarna är det en mängd olika faktorer som är viktiga för en effektiv talangutvecklingsmiljö: 

långsiktig strategi, tydliga förväntningar på idrottarna, arbeta utifrån ett belöningssystem, 

individuella program, möjliggöra för idrottares balans i livet samt ha en god samverkan med 

skola, klubb och familj. Tränarna berättade också om vikten av att ha förebilder nära 

idrottarna, utbildning, integration samt låta idrottarna ta ansvar för den egna utvecklingen för 

att möjliggöra till engagemang, lärande och hårt arbete. (Martindale et al. 2007) 

 

1.3 Teoretiskt ramverk 
Uppsatsen teoretiska ramverk har sin grund i Henriksens (2010) framgångsfaktorer. 

Framgångsfaktorerna har vi anpassat till en skolmiljö och dessa utarbetade framgångsfaktorer 

är uppsatsen teoretiska ramverk. Henriksen (2010) har med hjälp av två modeller, ATDE-

modellen och ESF-modellen studerat idrottsmiljöer. ATDE-modellen beskriver miljön och 

ESF-modellen förklarar miljön, Henriksen (2010) har tillsammans med de två modellerna 

identifierat åtta framgångsfaktorer som ligger till grund för framgång och långsiktig 
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utveckling hos en idrottare. Baserat på Henriksens faktorer har vi valt ut sju faktorer som vi 

funnit relevanta att använda i vår studie, vilka är beskrivna i detalj i Tabell 1. Dessa 

utarbetade framgångsfaktorer är uppsatsen teoretiska ramverk. 

 

1.3.1 ATDE modellen  

Athelete talent development environment model (ATDE) är en modell som används för att 

studera idrottsmiljöer samt skapa en förståelse för de faktorer som en idrottsmiljö består av. 

ATDE-modellen illustrerar miljön som ett system med funktioner, strukturer samt olika 

komponenter. Modellens huvudsyfte är att fungera som ett verktyg för att kartlägga 

talangutvecklingsmiljöer. Denna modell är indelad i två olika miljöperspektiv, mikronivå och 

makronivå samt två olika områden, athletic och non-athletic. (Henriksen 2010) Mikronivå 

omfattar den miljö där eleven tillbringar en stor del av sin vardag. I denna miljö präglas 

eleven av kommunikation och interaktion med tränare och andra personer runt om idrottaren. 

I uppsatsen motsvarar det elevens handbollsträning på skoltid, vilket präglas av 

kommunikation och interaktion med handbollsläraren. (Henriksen, 2010, s. 40) Mikronivån 

innefattar den del av elevens miljö som är direkt relaterad till handbollen på skolan, där 

inkluderas handbollsläraren samt förebilder inom idrotten, familj, vänner och klubben. 

Makronivån avser miljön i ett större perspektiv som påverkar idrottaren, men rör inte den 

aktive. I denna miljö ingår förbund, utbildningssystem, landslag och media. De kan ses som 

både resurser och hinder för idrottaren. Området athletic omfattar den del av miljön som är 

direkt relaterad till idrott, medan non-athletic istället omfattar miljön som rör resterande 

områden för idrottaren. 
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Figur 1 – ATDE modellen (Henriksen 2010) 

 

1.3.2 ESF modellen  

Modellen ATDE baseras på Martindale, Collins och Daubneys begreppsbeskrivning av Talent 

Development Environment (TDE) och bidrar till att unga begåvade idrottare ökar möjligheten 

att utvecklas till elitidrottare. (Henriksen 2010, s. 161) För att förstå de faktorer som bidrar till 

en framgångsrik miljö skapade Henriksen (2010) Environment Succes Factors, ESF-

modellen. Denna modell utgår från de förutsättningar som miljön består av och beskriver med 

hjälp av de olika processer som leder till individuell utveckling och prestation, lagprestation 

samt organisationsutveckling och kultur. De är nära sammanlänkande och bidrar alla till en 

effektiv talangutvecklingsmiljö. ATDE och ESF modellerna representerar båda ett holistiskt 

ekologiskt perspektiv inom utveckling. Dessa modeller kompletterar varandra där ATDE 

modellen ses som ett ramverk för att beskriva en given utvecklingsmiljö och ESF modellen 

sammanfattar faktorer för att bidra till miljöns effektivitet, vilket i sin tur förklarar en 

framgångsrik utvecklingsmiljö. 
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Figur 2 – EFS modellen (Henriksen 2010) 

 

1.3.4 Tillämpning av framgångsfaktorerna 

Med hjälp av ATDE och ESF modellen har Henriksen (2010) i en tidigare studie identifierat 

gemensamma kännetecken inom tre individuella idrotter. Dessa kännetecken bildar åtta 

framgångsfaktorer som ligger till grund för framgång och långsiktig utveckling hos en 

idrottare. (Henriksen, 2010, s. 158). I uppsatsen är Henriksens framgångsfaktorer utarbetade 

för att passa in i en skolmiljö och på Sveriges NIU-handbollsgymnasium. Henriksens (2010) 

framgångsfaktor Traning that allows for diversification handlar om vikten av att syssla med 

olika idrotter i unga år samt integrerande av olika idrotter i de dagliga aktiviteterna. Då 

handbollsläraren på ett NIU-handbollsgymnasium inte kan påverka detta har vi valt att inte ta 

med denna framgångsfaktor i de anpassade framgångsfaktorerna till en skolmiljö. Vi har valt 

att översätta framgångsfaktorerna till svenska samt tagit bort begrepp som hör till en 

idrottsmiljö. En av Henriksens (2010) framgångsfaktorer är Training groups with supportive 

relations, men eftersom det i en skolmiljö inte finns olika träningsgrupper har vi istället valt 

att enbart namnge denna framgångsfaktor som stödjande relationer. Support of sporting goals 

by the wider environment är ytterligare en av Henriksens (2010) framgångsfaktorer, men då 

idrottsliga mål hör hemma i en idrottsmiljö har vi istället valt att endast definiera den 

framgångsfaktorn som stöd av omgivningen. Henriksens (2010) framgångsfaktor integration 
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of efforts beskrivs som samordning och kommunikation mellan idrott, skola och familj. I våra 

utarbetade framgångsfaktorer har vi valt att benämna denna framgångsfaktor som 

integrationsarbete för att beskriva kommunikationen mellan skolan, idrotten och familjen. 

Dessa sju utarbetade framgångsfaktorer berör elevernas mikromiljö där bland annat 

handbollsläraren har en stor påverkan. Vid skapandet av intervjuguiden samt vägledning vid 

intervjuutförandet ligger de utarbetade framgångsfaktorerna som grund. De sju 

framgångsfaktorerna har använts som teman i intervjuguiden med underliggande frågor kring 

hur dessa framgångsfaktorer avspeglas i en skolmiljö på ett NIU-handbollsgymnasium. 

  

Tabell 1 – Våra utarbetade framgångsfaktorer 

Framgångsfaktorer Beskrivning 

Stödjande relationer Stödjande relationer och vänner inom gruppen oavsett 

prestationsnivå samt god kommunikation.  

Närstående förebilder Omges av blivande och nuvarande elitutövare. Möjlighet att 

träna med elitutövare och att dem delar med sig utav sin 

kunskap.  

Stöd av omgivningen  Möjlighet till att fokusera på idrotten. Det är viktigt att skola, 

familj och vänner accepterar och stödjer utövarens idrottsliga 

engagemang.  

Stöd för utveckling av 

psykosociala färdigheter 

Möjlighet att utveckla färdigheter och kompetenser som är av 

värde utanför idrottsområdet, t.ex. självständighet, ansvar 

och målmedvetenhet. Idrottsutövaren ses som en ”hel 

människa”.  

Fokus på långsiktig 

utveckling 

Fokus på långsiktig utveckling framför tidiga framgångar. 

Träningens innehåll och mängd ålderanpassas.  

Stark och enhetlig 

organisationskultur 

Organisationskulturen karaktäriseras av enhetlighet. 

Uttalande värderingar och grundläggande förutsättningar. 

Kulturen erbjuder stabilitet för gruppen och understödjer ett 

lärande klimat.  

Integrationsarbete  Kommunikation mellan idrott, skola och familj. Den aktiva 

upplever överensstämmelse och samverkan i vardagen.  
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1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad handbollslärare som undervisar i specialidrott 

på Svenska NIU-handbollsgymnasium anser om sin påverkan på elevernas utveckling. För att 

uppnå uppsatsens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 

x Hur beskriver handbollslärarna utvecklingsmiljön på Sveriges NIU-

handbollsgymnasium? 

x På vilket sätt finns Henriksens omarbetade framgångsfaktorer representerade i 

elevernas utvecklingsmiljö? 

 

2. Metod 
Föreliggande metodavsnitt redogörs för uppsatsen metodval och hur tillvägagångssättet har 

gått till gällande urval och procedur. Även intervjuernas genomförande och bearbetning av 

data, metoddiskussion samt etiska överväganden finns beskrivet. 

 

Vid en empirisk undersökning kan datainsamling ske genom en kvalitativ eller kvantitativ 

ansats. Valet av metod handlar om vilken metod som passar bäst för att belysa vår uppsats 

problemområde. Både de kvalitativa och kvantitativa angreppssättet syftar till att ge en bättre 

förståelse av samhället, hur enskilda människor och grupper handlar och påverkar varandra. 

Inom kvalitativa metoder är det forskarens uppfattning eller tolkning av informationen som 

står i fokus. Det kan då handla om tolkning av referensramar motiv, sociala processer och 

sociala sammanhang.(Holme et al. 1997, s.76) Vid en kvalitativ metod finns det fem olika 

tekniker att använda sig av: direkt observation, deltagande observation, informant- och 

respondentintervjuer samt analys av källor. (Holme et al. 1997, s. 91) Syftet med uppsatsen är 

att undersöka handbollslärares syn på elevernas utvecklingsmiljö, med hjälp av en kvalitativ 

metod. Insamlingen av data sker i form av semistrukturerade intervjuer där målet är att 

komma mer på djupet kring ämnet för att få svar på uppsatsens frågeställningar.  

 

2.1 Urval 
Urvalsgruppen består av fem stycken manliga handbollslärare från fem olika NIU-

handbollsgymnasium i Sverige. Urvalet är ett handplockat urval eftersom det anses kunna ge 
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den bästa informationen utifrån uppsatsen frågeställningar (Hassmén & Hassmén 2008, s. 

110). Strävan i uppsatsen är att ge så informationsrik och djup data som möjligt. Kriteriet för 

deltagarnas medverkan i uppsatsen var en anställning på ett certifierat NIU-

handbollsgymnasium. Då vi inte hade för avsikt att undersöka faktorer som exempelvis genus, 

etnicitet, eller socioekonomisk bakgrund i förhållande till handbollsgymnasiernas 

utvecklingsmiljö gjordes inte urvalet av lärare på grundval av sådana faktorer. Givet studiens 

syfte och avgränsningar ansåg vi urvalsgruppen som godtagbar, men utesluter inte att andra 

urvalskriterier hade kunnat skildra andra erfarenheter som nu inte framkommer. Bortfallet i 

uppsatsens urval var fyra stycken handbollslärare som tackade nej via intresseanmälan till att 

medverka i en intervju. Dock är det inget som påverkar tillförlitlighet i studien då det inte är 

av större betydelse vilka som deltog, så länge de uppfyllde kriterierna. 

 

2.2 Procedur  
Efter att uppsatsens syfte och frågeställningar formulerats utifrån ett möte med svenska 

handbollsförbundet skrevs en intresseanmälan (bilaga 2). Under ett konvent på Bosön den 

12:e oktober 2016 där de 42 anställda handbollslärarna i Sverige deltog presenterades 

uppsatsens syfte. Intresseanmälan delades ut under presentationen och samlades in efter 

konventet. 38 av de 42 handbollslärarna tackade ja till en medverkan i uppsatsen. Mail 

skickades ut till fem utvalda handbollslärare för att boka tid till en intervju. Då 

handbollslärarna arbetar utanför Stockholm var telefonintervjuer den mest effektiva metoden.  

Uppsatsen följer en semistrukturerad intervjuguide vilket innebär att frågornas ordningsföljd 

varierar. Intervjuguiden innehåller centrala teman och frågor som tillsammans täcker 

uppsatsens viktigaste områden och problemformulering. Alla teman och frågor har relevans 

för uppsatsen frågeställningar. Intervjuguiden utarbetades utefter ”områdesprincipen”, vilket 

betyder att intervjuaren startar med de frågor som ligger i periferin till de mer centrala 

frågorna. De inledande frågorna ska få informanten att må bra och känna sig avslappnad. 

Efter hand fokuseras frågorna alltmer mot de centrala temana för att mot slutet bli mer 

generella igen. (Dalen 2015, s.35)  

 

Innan genomförandet av forskningsintervjuerna med handbollslärarna utfördes två stycken 

provintervjuer för att testa intervjuguiden, men också för att testa oss själv som intervjuare. 

Dessa provintervjuer gjordes för att få nyttiga reaktioner, dels på hur frågorna utformats, men 

också för intervjuarens beteende i intervjusituationen. Under provintervjun gavs också 
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möjligheten att se hur den tekniska utrustningen fungerade. Provintervjuerna genomfördes på 

två stycken studenter som båda har koppling till handbollen. Efter provintervjuerna tog vi del 

av inspelningen och att intervjuguiden korrigerades då vissa frågor behövdes omformuleras. 

Genom att lyssna på inspelningen av provintervjuerna gavs feedback om vårt egna och 

intervjuarens beteende. (Dalen 2015, s.40)  

 

Forskningsintervjuerna varade i genomsnitt i 30 minuter. Under intervjutillfället var en 

intervjuledare och en antecknare, dessa roller byttes sedan efter varje intervjutillfälle. 

Samtliga fem intervjuer genomfördes i grupprum på Gymnastik- och idrottshögskolan i 

Stockholm. Intervjuerna spelades in som röstmemon på en Iphone 6 plus. Varje intervju 

inleddes med att respondenterna informerades om studiens syfte, deras frivilliga medverkan, 

hantering av personuppgifter samt att de kan avbryta intervjun när de vill. Efter avslutade 

intervjuer genomfördes transkriberingsprocessen av insamlad data. Transkriberingen utfördes 

av den som fört anteckningar under intervjun. För att säkerställa att all relevant data kom med 

under transkriberingsprocessen bearbetades även materialet tillsammans.  

 

Som angreppssätt till uppsatsen användes en tematisk analys, där fokus låg på att söka efter 

tydliga teman i empirin. (Bryman, 2011 s.528) Metoden kallas ”framework” och arbetet sker 

då utifrån en matris i syfte att strukturera funna teman och underteman i de transkriberade 

intervjuerna. Vidare har vi synliggjort bland annat repetitioner, metaforer, övergångar samt 

likheter och skillnader i materialet. (Bryman 2011, s.529) Resultatet presenteras utifrån två 

teman som tillsammans skapar struktur i materialet. Dessa teman bygger på uppsatsens 

frågeställningar och utifrån dessa teman presenteras det empiriska materialet. 

 

2.4 Etiska överväganden 
Det finns fyra forskningsetiska grundprinciper som vi har tagit i beaktning vid författandet av 

uppsatsen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2009). Under handbollslärarkonventet på Bosön den 12:e oktober 

informerades uppsatsens syfte samt våra kontaktuppgifter. Vi har tagit hänsyn till 

grundläggande forskningsetik, men framgångsfaktorerna utifrån ett handbollslärarperspektiv 

är inte potentiellt känsligt. I inledningen av samtalet vid forskningsintervjuerna upprepades 

uppsatsen syfte och att medverkan i uppsatsen är frivillig samt att det är möjligt att avbryta 

när som helst. Deltagarna i uppsatsen gavs själva rätt att bestämma över sin medverkan på 
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förhand via en intresseanmälan. De som tackat ja till en medverkan i uppsatsen kontaktades 

via mail. Förslag på intervjutider skickades till deltagarna, de fick då möjlighet att bestämma 

när intervjun skulle ske, acceptera intervjutiden på max 30 minuter samt utbyte av 

kontaktuppgifter för kommande telefonintervju. Vid forskningsintervjuerna meddelades det 

att ett eventuellt avhopp inte medför någon negativ följd. Deltagarnas personuppgifter och 

data förvarades oåtkomligt för obehöriga på ett USB minne. I uppsatsens resultatavsnitt 

presenteras handbollslärarna som pseudonymer med alias namnen: Leif, Kurt, Olof, Patrik 

och Björn för att minska möjligheten till ett igenkännande av handbollslärarna. Under 

forskningsintervjuerna meddelades information om att vi inte diskuterar innehållet i 

intervjuerna med övriga studenter eller anhöriga.  All data som samlas in används endast till 

forskningsändamålet. Deltagarna blev under handbollslärarkonventet på Bosön den 12:e 

oktober informerade om den kommande publiceringen i Diva. (Bryman 2013, s.131f) 

 

2.3  Metoddiskussion 
Tillförlitligheten i uppsatsen delas in i fyra olika kriterier: trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt möjligt att styrka och konfirmera. Uppsatsen diskuterar inte reliabilitet och 

validitet med stöd av Guba och Lincoln (2011). De anser att dessa begrepp förutsätter 

möjligheten att komma fram till en direkt slutsats av verkligheten, vilket inte är syftet med 

kvalitativ forskning. (Bryman, 2011) Uppsatsen följs av Gymnastik- och idrottshögskolans 

riktlinjer ”Rånäsdokumentet” och ”Att ange källor”, vilket ger en ökad trovärdighet. Då 

intervjuerna spelades in gavs möjligheten att ordagrant citera intervjupersonerna korrekt, i 

syfte att minimera tolkningsfel. I resultatet presenteras citat från handbollslärarna. Citat sätts 

även i ett större sammanhang där samtliga resonemang vägs in. Uppsatsen syftar till att 

beskriva ett djup snarare än en bredd. Guba och Lincoln (2011) förespråkar en detaljerad 

kultur vilket visar sig i denna uppsats genom fylliga och täta beskrivningar av 

utvecklingsmiljön. Dessa beskrivningar förser andra personer med något som de kallar en 

databas, vilket i sin tur bidrar till hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö. 

Pålitligheten i uppsatsen stärks genom att vi är två författare som arbetar och granskar 

uppsatsen innehåll. Med hjälp av två handledare, en från Gymnastik- och idrottshögskolan 

och en från Svenska handbollförbundet stärks pålitligheten ytterligare. Vid slutet av 

forskningsprocessen sker det en uppsatsgranskning av handledare samt studenter. Uppsatsen 

har behandlat samtliga områden i forskningsprocessen samt väl motiverade val och metod för 

uppsatsen syfte. Då det inte finns någon fullständig objektivitet i samhälleliga undersökningar 
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har vi i denna uppsats ansträngt oss för att inte låta personliga värderingar påverka uppsatsen. 

Vilket har lett till ett säkerställande av att vi har agerat i god tro.  

 

3. Resultat  
I detta avsnitt presenteras resultaten från uppsatsen fem forskningsintervjuer. Resultatet 

presenteras kategoriserat efter uppsatsen frågeställningar.  

 

3.1 Utvecklingsmiljö 
Handbollslärarna ser utvecklingsmiljön på NIU-handbollsgymnasierna framförallt som 

framgångsrik. De anser att eleverna ges den möjlighet som krävs för att utveckla den 

idrottsliga förmågan mot elitnivå. Kurt ”tycker att den är bra, sen så är man ju alltid beroende 

av vilka elever man har. Vilka mål och engagemang dem har. Jag tycker att det finns bra 

utvecklingsmiljö för dem som vill.” De fem handbollslärarna anser att utbildningen tar upp 

kunskaper om metoder och teorier för träning samt att planera, genomföra och utvärdera 

tränings- och tävlingsverksamhet. Meningen är delad när det gäller möjligheterna till att 

utveckla kunskaper om människokroppens byggnad och funktion samt om energigivande 

processer, kost, mentala aspekter och andra faktorer av betydelse för prestationsförmåga.  

 

Elevernas mål med handbollen ser olika ut menar handbollslärarna, men de är överens om att 

det är elevernas inställning, motivation och engagemang till utbildningen som har en stor 

påverkan av hur tydligt utvecklingen ska ske. Kurt menar att helheten är viktig och att det inte 

enbart ska handla om handboll på ett NIU-handbollsgymnasium eftersom alla elever inte kan 

bli handbollsproffs.  

 
Man kan inte hålla på med handboll hela livet, vi måste ge dem förutsättningarna för att klara av 

det. Fokus på hela människan. Vi ser ju att om man glömmer bort den delen så tror jag inte att det 

kommer fungera planen heller. Det är lika viktigt att jobba med helheten och det har vi ju med i 

samtalen. Hur omvärlden fungerar och kompisar utanför idrotten. Vi tycker att det är viktigt att ha 

kompisar utanför handbollen också. (Kurt) 

 

Både Patrik och Björn bekräftar detta och menar att eleverna kan bli mer än proffs inom 

handbollen. Handbollslärarna förklarar att de arbetar en hel del med ledarskap parallellt med 

elitidrottandet för att utveckla duktiga handbollsledare, handbollsdomare eller funktionärer. 
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De beskriver vikten av att ge en större bild av friskvård samt vikten av ett aktivt liv. För dessa 

handbollslärare handlar det om att ge eleverna en bra utbildning som de kan ha nytta av i det 

yrke de väljer att arbeta med som vuxna. För att eleverna ska behålla motivation, utveckling 

och glädje bjuder handbollsläraren in gästtränare som kommer med nya övningar, kunskap, 

instruktioner och feedback. Styrketräning, kostföreläsare, lokala spelare från A-laget och 

målvaktsinstruktörer är verktyg handbollsläraren använder sig av för att bredda utbildningen 

och bidra till mer kunskap för eleverna. Om det finns ett lokalt elitserielag kopplat till skolan 

ökar det motivationen hos eleverna och ger dem något att sträva efter. Avsaknaden av ett 

elitserielag beskriver handbollslärarna påverkar elevantalet och antal sökande elever. ”Vi har 

ingen seniorverksamhet som håller en elitnivå och det visar sig tydligt då vi är väldigt få 

elever.” (Björn)  

 

Handbollslärarna beskriver elevernas delaktighet i utbildningen genom att de ges möjligheten 

att ta fram kravprofiler, periodplanering och träningsbelastning för att öka deras förståelse om 

vad som krävs för att nå sina mål. Det är ett verktyg för att få koll på sin träning, och öka 

förståelse om vad som vad som krävs för att nå sina mål. Eleverna har tillgång till gym, 

idrottshallar och grönområden för att träna både individuellt och kollektivt. Handbollslärarna 

är alla överens om att resurser samt goda förutsättningar finns för att eleverna ska bli bra 

handbollsspelare. Det handlar om att ”[…] instruktörer ska öppna dörrar, men vi kan inte gå 

igenom dörren åt eleverna utan vi ger dem förutsättningar till att lyckas” (Olof)  

 

Utvecklingsmiljön på ett NIU-handbollsgymnasium påverkas inte bara av handbollseleverna 

utan även av de andra idrotterna på skolan.  

 
Det är inte bara handbollens förtjänst att vi har en god utvecklingsmiljö, utan vi har flera idrotter 

på skolan. Vilket leder till att eleverna umgås med andra elever som också är elitidrottare. 

Träningsmiljön är vår styrka och väldigt många elever tränar och tävlar på en hög nivå. (Olof) 

 

Handbollslärarna beskriver överlag utvecklingsmiljön på NIU-handbollsgymnasierna som 

framgångsrik, men de är alla överens om att det finns utvecklingsmöjligheter för att den ska 

bli ännu bättre. Tre av handbollslärarna ser ett problem med att det är få duktiga 

handbollsspelare som söker sig till deras NIU-handbollsgymnasium. De menar att 

konkurrensen vid intagning behöver bli hårdare för att öka möjligheten till att utveckla 

duktiga handbollsspelare ska öka. ”När konkurrens kommer att öka om några år, i och med att 
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det är en bra verksamhet så kommer det också att ändras och vi får en ny situation.” (Leif) 

Gemensamt för alla fem handbollslärare är att kommunikationen och samverkan med 

resterande personal på skolan och föreningstränare behöver blir bättre för att skapa en 

framgångsrik utvecklingsmiljö för eleverna på ett NIU-handbollsgymnasium.  

 

3.2 Framgångsfaktorer  
Framgångsfaktorerna från det teoretiska ramverket omfattar stödjande relationer, förebilder, 

stöd av omgivningen, stöd för utveckling av psykosociala färdigheter, fokus på långsiktig 

utveckling, stark och enhetlig organisation samt integrationsarbete. Alla framgångsfaktorerna 

finns representerade i de fem forskningsintervjuerna. Sammanfattningsvis menar Björn att 

gruppdynamik ses som en viktig stödjande relation. Kurt ser relation mellan handbollsläraren 

och eleven som betydande för en framgångsrik utvecklingsmiljö. Att ha en förebild är något 

som alla fem handbollslärarna upplever har en stark inverkan på elevernas motivation. 

Avsaknaden av förebilder visar sig tydligt när det inte finns några aktiva dam respektive 

herrseniorlag på elitnivå för eleverna att sträva mot. Handbollslärarna beskriver sig själva som 

ett viktigt stöd för eleverna där en betydande del är att bidra med verktyg för att eleverna ska 

ges möjlighet att uppnå deras uppsatta mål.  En utbildning på ett NIU-handbollsgymnasium 

anser handbollslärarna ska bidra till en helhet. Alla elever blir inte proffs och det läggs därför 

en stor vikt på en allsidig utbildning som innefattar färdigheter och kompetenser även utanför 

idrottsområdet. Gemensamt för alla handbollslärare är att de arbetar med långsiktiga mål för 

eleverna och sig själva för en vidare utveckling i sitt yrke. Något som främjar en stark 

enhetlig organisation är profilkläder för NIU-handbollsgymnasiet. En stark och enhetlig 

organisation avspeglas också av samhället och skolans kultur. Alla fem handbollslärare anser 

också att samverkan mellan handbollsföreningarna och NIU-handbollsgymnasium upplevs 

bristfällig och att det saknas tydliga direktiv. 

 

3.2.1 Stödjande relationer 

Handbollslärarna ser sig själva som ett stöd för eleverna genom att finnas nära och vara 

lyhörda. En ökad förståelse för eleverna menar handbollslärarna leder till ett positivt arbete på 

skolan. För att skapa stödjande relationer ser Olof kontakten via utvecklingssamtal som 

betydande. Stödjande relationer handlar också om gemenskap och att skapa en bra 

gruppdynamik för att trivas bra tillsammans. Björn anser att gruppdynamik inte handlar om 
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att alla ska ”tycka och tänka likadant. Utan man ska få kunna tycka och tänka vad man vill 

och att det ska vara accepterat. Olikheter är en styrka så länge det accepteras.” Olof bekräftar 

detta och menar att så länge eleverna ”tycker det är roligt och att det finns en bra gemenskap i 

gruppen så ökar chansen till utveckling.” Vidare ser handbollslärarna matchresultat som 

viktiga, men att ett bra umgänge är nog så viktigt för en framgångsrik utvecklingsmiljö. 

 

3.2.2 Förebilder 

Fyra av handbollslärarna ser sig själv vara en förebild för eleverna, men framförallt att föregå 

med gott exempel och göra goda intryck. Handbollsspelande förebilder visade sig vara en 

viktig aspekt. ”Någon i årskurs ett kanske har någon från årskurs tre som förebild. Vi har ju 

dem i årskurs tre som spelar i A-laget i klubblaget. Att ha något att sträva efter och nå upp till 

är väldigt viktigt.” (Björn) Olof och Kurt förklarade under intervjuerna hur avsaknaden av 

förebilder märks tydligt.  

 
Vi har inte haft något herrlag i högsta serien på många år, men vi har legat i näst högsta serien från 

och till. Just den avsaknaden av ett elitlag har gjort att väldigt många elever har valt ett annat 

gymnasium som har en koppling till en elitklubb. Får man inte de allra bästa så får man inte den 

där ”svansen” som vi pratar om på vår skola. (Olof)  
 

Kurt berättade att han ser en tydlig skillnad mellan dam och herrsidan. Då de på damsidan har 

ett elitserielag menar han att det märks tydligt att tjejerna på handbollsgymnasiet har något att 

sträva efter och tvärt om för killarna där det finns en avsaknad av ett herr elitlag. Detta ser han 

som ett stort problem och handbollslärarna överlag ansåg att det är viktigt med förebilder för 

att öka motivationen för eleverna.  

 

3.2.3 Stöd av omgivningen 

Handbollslärarna ser sig vara ett viktigt stöd för eleverna och då framförallt för att bidra med 

verktyg som krävs för att uppnå elevernas mål. Handbollslärarna är överens om att deras stöd 

inte handlar om att göra arbetet åt eleverna, utan istället som Kurt uttrycker det. ”Visa vilka 

möjligheter som finns för att klara av träning och vad som behövs eller krävs för att nå sina 

mål.” Att utmana eleverna och anpassa utbildningen efter deras nivå är viktigt och bör 

prioriteras, men handbollslärarna ser det som en utmaning. Föreningsklubbarna är ett viktigt 
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stöd för eleverna. Handbollslärarna anser att klubben bör ha förståelse för elevens utbildning 

på ett NIU-handbollsgymnasium.  

 

3.2.4 Stöd för utveckling av psykosociala färdigheter 

Alla handbollslärare är överens om att utbildningen på NIU-handbollsgymnasium inte enbart 

handlar om att utveckla bra handbollsspelare. Utbildningen ska även bidra till utveckling av 

färdigheter och kompetenser som är av värde utanför idrottsområdet. Många av eleverna som 

går på ett NIU-handbollsgymnasium är målinriktade och beredda att göra vad som helst för att 

nå det målet. Detta förhållningssätt anser Olof att eleverna även har nytta av i skolan, 

arbetlivet och till deras framtid. Handbollslärarna lägger stor vikt vid fokus på hela människan 

och helheten. Kurt arbetar mycket med idrottspsykologi och förklarar att hans arbete ska bidra 

till att eleverna ska bli bra människor även utanför handbollen. Han förklarar att de arbetar 

med värderingar och beteenden under lektionerna. Patrik föredrar systemet i USA, där 

eleverna inte får spela handboll om de inte klarar av skolan. För att stötta elevernas utveckling 

av psykosociala färdigheter lägger Björn stor vikt vid att arbeta med ledarskap parallellt med 

elitidrottande för att utveckla ledare eller domare inom idrotten.  
 

Ge en större generell bild av friskvård och av vikten av ett aktivt liv. Ge en bra utbildning, kanske 

bli idrottslärare. Ge dem andra möjligheter än att bara bli proffs. Man kanske inte blir bäst i 

världen, men man ska känna att denna utbildning har dragit nytta av de yrke man väljer som 

vuxen. (Björn) 
 

3.2.5 Fokus på långsiktig utveckling 

Fokus på individuellt och långsiktigt arbete beskrivs som viktigt av alla handbollslärarna från 

de fem olika NIU-handbollsgymnasierna. De arbetar med långsiktiga mål för eleverna, men 

också för dem själva för att fortsätta utvecklas inom sitt handbollsläraryrke. Den långsiktiga 

utvecklingen menar handbollslärarna handlar om att utgå ifrån individen, att anpassa 

utbildningen utifrån individens önskemål och ha långsiktiga mål. Kurt beskriver sitt arbete 

bestående av ”långsiktiga mål med delmål på vägen, så man kan nå sitt långsiktiga mål. Det är 

en vinning med att ha små mål att klara av för att sedan sikta på långsiktiga mål. Det är lättare 

att sträva mot något då. Det blir tydligt.”  
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3.2.6 Stark och enhetlig organisation 

Kurt saknar en tydlig och generell riktlinje för alla NIU-handbollsgymnasium. Han anser att 

det inte ska spela någon roll vilken stad eleverna väljer att utbilda sig i, utan att det ska vara 

samma utbildning och samma möjligheter vilket NIU-handbollsgymnasium de än väljer. Olof 

anser istället att de har en stark och tydlig kultur på skolan. 

 

Det har varit handbollsgymnasium här i många år. Man studerar på en hög nivå där skolan är lika 

viktig som sin träning i handboll. På vårt program har vi en speciell stil, där är det legitimt att man 

har mjukisbyxor på sig och man har en speciell färg på sina profilkläder som ger uttryck till vad 

man tillhör. (Olof) 

 

Patrik och Björn beskriver kulturen på NIU-handbollsgymnasiet som en elitkultur där det 

finns många duktiga idrottare och duktiga elever på skolan. På dessa skolor har de flesta 

elever som mål att bli handbollsproffs vilket också är accepterat på skolan. Handbollsläraren 

menar att denna acceptans är en viktig del till varför detta NIU-handbollsgymnasium tagit 

fram så många duktiga spelare.  Kurt beskriver istället vikten av att uppnå en träningskultur 

där eleverna lär sig träna, hur en bra människa är och att träningskultur handlar om att 

förbättra sig individuellt.  

 

3.2.7 Integrationsarbete 

Integrationsarbetet för handbollslärarna handlar till stor del om kommunikation och 

samverkan med elevernas klubbtränare. Denna samverkan ser handbollslärarna som viktig 

och menar att huvudmålet för både NIU-handbollsgymnasierna och handbollsföreningarna är 

att eleven ska bli bättre. Målet med utbildningen på NIU-handbollsgymnasierna är att 

eleverna ska få med sig verktyg till klubbträningarna och att eleverna ska få bra 

förutsättningar till att uppfylla det de tycker är kul för att utvecklas. Leif och Björn anser att 

samverkan med föreningarna är god, men kan absolut bli bättre. De beskriver att de inte har 

någon daglig kontakt, men den kontakt de har handlar framförallt om att undvika 

överbelastning på eleverna samt testresultat. För de andra handbollslärarna ses samverkan 

med föreningarna som ett problem då klubben inte ser handbollslektionerna i skolan som 

betydande. 

 

I och med att de kör sitt race i föreningarna och så ska man lägga upp handbollen och utbildningen 

i skolan. Ibland så blir det tre stycken pass per dag ifall det även är idrott och hälsa lektion i 
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skolan. Det är inte optimalt alls utan det är något jag ska jobba jättemycket med och få ett bättre 

samarbete med föreningarna. (Patrik)  

 

Björn upplever också detta problem och har då:  

 
[… ] försökt att vara mer aktiv att informera tränarna om vad vi gör på skolan. Skolan äger 

informationsbiten eftersom jag har betalt och har min arbetsplats här, medans tränarna ofta är 

ideella och inte alls har de möjligheter jag har. Initiativet ska ligga hos mig. Jag skickar ut 

information och meddelar att jag finns. Sen är vi väldigt få att jag ofta kan ha samtalet via mina 

elever. Det är inte speciellt ofta vi har en dialog, utan man visar hur vår årsplanering ser ut och om 

någon är skadad så har man en dialog om status osv. 

 

4. Diskussion 
Syftet med uppsatsen var att undersöka vad handbollslärare som undervisar i specialidrott på 

svenska NIU-handbollsgymnasium anser om sin påverkan på elevernas utveckling. Tidigare 

forskning har fokuserat på talangutvecklingsmiljö för individuella idrotter. Larsen et al. 

(2013) var de första med att undersöka en framgångsrik talangutvecklingsmiljö på 

lagidrottare. Uppsatsen resultat visar en varierande utvecklingsmiljö. Elevantal, 

kommunikation mellan skola och klubb, avsaknad av förebilder är några av de bristfälliga 

områden som bör utvecklas. Handbollslärarna lyfter utvecklingsmiljön gällande resurser så 

som idrottshallar, gym och naturområden för träning. Resurserna finns, men utnyttjandet av 

dem varierar utifrån vilka mål, motivation och engagemang som eleverna har. 

Handbollslärarna beskriver en givande utbildning i förhållande till att utveckla kunskaper om 

metoder och teorier för träning samt förmågan att planera, genomföra och utvärdera tränings- 

och tävlingsverksamhet.  

 

I inledningen av intervjusamtalen konstaterade alla fem handbollslärarna hur god och givande 

utvecklingsmiljön är på deras NIU-handbollsgymnasium, men ju längre in i samtalet desto 

flera konstateranden om att det finns områden som inte fungerar och bör utvecklas. Vi anser 

att detta är något som bör tas hänsyn till för handbollslärarnas trovärdighet. Då vi har ett 

samarbete med Svenska handbollsförbundet menar vi att handbollslärarana kan påverkas av 

det. En annan tolkning kan vara att handbollslärarna inte tidigare har reflekterat kring den 

optimala utvecklingsmiljön, men under den pågående intervjun fått mer insikt kring området. 
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Idrottsmiljöer har tidigare studerats med hjälp av Henriksens två modeller, ATDE-modellen 

och ESF-modellen. Utifrån dessa två modeller har Henriksen (2010) identifierat gemensamma 

framgångsfaktorer som ligger till grund för framgång och långsiktig utveckling hos en 

idrottare. Framgångsfaktorerna har utifrån forskningsintervjuerna även identifierats i en 

skolmiljö och på Sveriges NIU-handbollsgymnasium. Handbollsföreningarnas idrottsmiljö 

och miljön på NIU-handbollsgymnasium är frivilliga för spelarna och eleverna, de har båda 

som mål att ta fram duktiga handbollsspelare samt består av stödjande människor som vill 

bidra till handbollsspelarnas uppsatta mål. Att framgångsfaktorerna från det teoretiska 

ramverket går att identifiera i en skolmiljö ser vi därför inte som en överraskning. 

Handbollslärarna på Sveriges NIU-handbollsgymnasium ser integrationsarbetet som en viktig 

del, där samverkan med klubbtränarna är betydande. Även närstående förebilder är en viktig 

faktor för en framgångsrik utvecklingsmiljö. Några av handbollslärarna ser sig själva som 

förebilder, men framförallt beskriver de aktiva handbollsspelare som förebilder. Larsen m.fl. 

(2013) undersökte talangutvecklingsmiljön på ett fotbollslag. Brister inom fotbollsföreningar 

handlar om ett mindre bra samarbete mellan seniorlaget och ungdomsakademin, vilket i sin 

tur leder till avsaknad av förebilder samt bristande kommunikation. Detta bekräftar de 

handbollslärare som anser att samverkan med föreningarna är bristande samt de som inte har 

någon elitverksamhet på seniornivå i närheten. Leif nämner att det är få ansökningar till dem 

och att statusen för NIU-handbollsgymnasiet sänkts, vilket leder till att elever istället väljer att 

flytta. Ett väl fungerande NIU-handbollsgymnasium anser vi därför bör ha ett bra samarbete 

med en närliggande seniorelitverksamhet för att öka motivationen för eleverna. Då vissa NIU-

handbollsgymnasium inte har denna möjlighet, skulle en lösning möjligtvis vara att begränsa 

antalet NIU-handbollsgymnasium till de städer där en elitverksamhet existerar. De 

handbollsspelare som istället har en bra elitverksamhet och ett väl fungerade samarbete med 

föreningarna menar att de har en tydlig handbollskultur och handbollsprofil på skolan. Kurt 

ser en lösning med att alla Sveriges NIU-handbollsgymnasium ska ha samma riktlinjer. Han 

menar att det inte ska spela någon roll vilket NIU-handbollsgymnasium eleverna går på utan 

samma utbildning och samma möjlighet överallt. Detta ses som en bra möjlighet, men svår att 

genomföra då yttre faktorer påverkar. Dock bekräftas gemensamma riktlinjer och en tydlig 

kommunikation med föreningars tränare som en bidragande faktor till en framgångsrik 

utvecklingsmiljö av tidigare forskning. (Henriksen, 2010) 

 

Fahlström (2011) undersökte olika specialförbunds syn på talang och talangutveckling. Han 

kom då fram till att miljön bestående av föräldrar, lärare, skola, tränare, vänner och 
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föreningen är av stor betydelse för att utveckla unga talanger. Handbollslärarnas syn på en bra 

samverkan bekräftas därmed och det är något som de bör fortsätta att lägga vikt vid. Chunxiao 

Li et al. (2014) beskriver i en översiktsartikel att skolan kan vara ett hinder för eleverna på ett 

NIU-handbollsgymnasium. Är inte skolan tillräckligt flexibel och samverkan mellan 

handbollen och skolan inte fungerar finns risken att eleven väljer att avsluta sin idrott. För 

Leif var detta ett stort problem. Han får ofta höra från eleverna att samarbetet med övriga 

skolan är bristfälligt. Handbollsläraren anser själv att samarbetet med rektorer och andra 

lärare behöver bli bättre samt öka deras förståelse för utbildningens status.  

 

Framgångsfaktorerna från det teoretiska ramverket går även att identifiera i en studie gjord av 

Larsen m.fl. (2013). Hans resultat pekar på att det långsiktiga arbetet, den starka kulturen 

samt den familjära känslan är av stor vikt för en framgångsrik utvecklingsmiljö. Även 

Martindale (2007) bekräftar utifrån en tidigare gjord studie att en effektiv 

talangutvecklingsmiljö handlar om långsiktiga strategier med individuella program, 

möjliggöra för idrottares balans i livet, ha en god samverkan med skola, klubb och familj, 

förebilder nära idrottarna, utbildning, integration samt låta idrottarna ta ansvar för den egna 

utvecklingen för att möjliggöra till engagemang, lärande och hårt arbete. (Martindale et al. 

2007) Utifrån tidigare forskning gjord på lagidrottare, individuella idrottare samt tränare kan 

en mängd faktorer för en framgångsrik utvecklingsmiljö kopplas till Sveriges NIU-

handbollsgymnasium. Handbollslärarna bör därmed fortsätta lägga fokus på det långsiktiga 

arbetet med individuella program, skapandet av en stark kultur, samverkan med elevens 

handbollsförening och familj, förebilder samt låta eleverna ta ansvar för den egna 

utvecklingen. Framgångsfaktorerna från det teoretiska ramverket kan därmed i stor 

utsträckning även identifieras på ett NIU-handbollsgymnasium samt i en skolmiljö. 

 

4.1 Slutsatser 
Utifrån uppsatsens insamlade empiri kan ett flertal slutsatser dras angående utvecklingsmiljön 

på ett NIU-handbollsgymnasium. Uppsatsen första frågeställning behandlar en 

handbollslärares beskrivning av utvecklingsmiljön på ett NIU-handbollsgymnasium. Utifrån 

forskningsintervjuerna har handbollslärarna beskrivit elevernas utvecklingsmiljö på ett NIU-

handbollsgymnasium som framgångsrik, men de är alla överens om att det finns 

utvecklingsmöjligheter. Handbollslärarna anser att eleverna ges möjlighet att utveckla sina 

psykosociala färdigheter genom att arbeta utifrån en helhetsbild med bland annat värderingar 
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och beteenden. Elevernas mål med handbollen ser olika ut menar handbollslärarna, men de är 

överens om att det är elevernas inställning, motivation och engagemang till utbildningen som 

har en stor påverkan av hur tydlig utvecklingen ska bli. Elevernas delaktighet och 

självständighet i sin egen träning ser handbollslärarna som en viktig faktor för elevens 

utveckling vilket leder till en framgångsrik utvecklingsmiljö. Något som handbollslärarana 

beskriver som bristfälligt är ämnets värde. De anser att kommunikationen och samverkan med 

resterande personal på skolan och föreningstränare behöver blir bättre för att skapa en 

framgångsrik utvecklingsmiljö för eleverna på ett NIU-handbollsgymnasium. Vi anser att 

skolans utvecklingsmiljö stämmer överens med hur andra utvecklingsmiljöer beskrivs i 

tidigare studier. 

 

Uppsatsens andra frågeställning berör de teoretiska ramverkets framgångsfaktorer. De 

identifierade framgångsfaktorerna från en idrottsmiljö kan även kopplas till en skolmiljö på 

ett NIU-handbollsgymnasium. En förebild anser handbollslärarna har en betydande roll för 

elevernas motivation och de menar att motsatsen märks tydligt vid avsaknad av en närstående 

förebild och då framförallt aktiva handbollsspelare i närmiljön. Detta visar sig framförallt vid 

de NIU-handbollsgymnasium som saknar en seniorelitverksamhet. En stark idrottskultur har 

visats sig vara betydande för både skolan och kommunen gällande utvecklingsmiljön. Vid en 

avsaknad av en stark idrottskultur i kommunen har det visats på ett lågt elevantal och få 

ansökningar till NIU-handbollsgymnasium. Integrationsarbetet för handbollslärarna handlar 

till stor del om kommunikation och samverkan med elevernas klubbtränare. Detta ses som en 

viktig faktor där flertalet av handbollslärarna menar att kommunikationen är bristande och 

något som behöver bli bättre. 

 

4.2 Vidare forskning 
Eleverna på ett NIU-handbollsgymnasium läser en elitidrottsutbildning. Eleverna spelar 

handboll som är en lagidrott men utbildningen är individuell. Vi anser att forskningen kring 

utvecklingsmiljö har bristfällig kunskap kring utbildning av idrottaren och framförallt i ämnet 

träningslära. Undervisningen i ämnet träningslära ska syfta till att eleverna utvecklar 

kunskaper om kroppens byggnad och funktion samt hur den påverkas av träning. Eleverna ska 

även ges möjlighet att utveckla kunskaper om den betydelse kost och fysisk aktivitet har för 

prestationsförmågan och för en hälsofrämjande livsstil (Skolverket 2016-12-07). I 

handbollens tränarskola, läser man basutbildningen som omfattar spelare i åldrarna 5-10 år, 
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TS1 9-12 år och TS2 13-19 år. Utbildningsmaterialet i alla tre utbildningar innehåller 

träningslära, men hur handbollslärarna applicerar detta i utbildningen är intressant för vidare 

forskning.  

 

Stödjande relationer, förebilder, långsiktig utveckling, integrationsarbete, stöd för utveckling 

av psykosociala färdigheter och stöd av omgivningen är taget ur Henriksen (2010) 

framgångsfaktorer som ligger till grund för framgång och långsiktig utveckling hos en 

idrottare i individuell idrott. Vid vidare forskning anser vi att det är av intresse att studera 

handbollslärarnas utbildning utifrån akademisk utbildning, Svenska handbollsförbundets 

tränarskola eller om någon annan utbildning visar sig vara en framgångsfaktor för optimal 

utvecklingsmiljö. Denna uppsats är specificerad till handboll, men vi anser att samma syfte 

och frågeställningar även är intressanta på andra lagidrotter på Sveriges NIU-gymnasium till 

exempel fotboll, ishockey, basket med flera. Urvalet i denna uppsats är handbollslärarna, i 

vidare forskning vore det intressant att se hur eleverna på NIU-handbollsgymnasiet beskriver 

deras utvecklingsmiljö. Det är en intressant aspekt att studera om elevernas beskrivningar om 

utvecklingsmiljön på ett NIU-handbollsgymnasium stämmer överens med handbollslärarna 

beskrivning.  

 

Svenska Handbollförbundet har varit en viktig del i uppsatsens forskningsprocess. Samarbetat 

har haft en avgörande roll då det gavs möjlighet för oss att presentera uppsatsen vid ett 

konvent på Bosön. Presentationen har gett uppsatsen ett ansikte och möjlighet till frågor. 

Deltagarantalet var 38 av 42 vilket är en fantastisk siffra. 

 

4.3 Styrkor och svagheter med uppsatsen 
Styrkor med uppsatsen är att vi lyckats hitta ett problemområde kring utvecklingsmiljö på ett 

NIU-handbollsgymnasium som inte tidigare studerats. Resultatet som vi fått fram ger ingen 

generell bild av utvecklingsmiljön på ett NIU-handbollsgymnasium eftersom det är för få 

deltagare. Däremot visar resultatet att det finns en problematik kring utvecklingsmiljön, vilket 

möjliggör vidare forskning inom området.  

 

Svagheter med uppsatsen är att antalet deltagare kan ses som få samt att handbollslärarna 

endast var män. Även intervjuerfarenheten hos författarna kan ses som bristande. Vid mer 

erfarenhet av att intervjua och använda sig av en bättre intervjuteknik hade handbollslärarnas 
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svar möjligtvis blivit djupare och utförligare. För att möjliggöra till att nå alla Sveriges 

handbollslärare anställda på ett NIU-handbollsgymnasium valde vi att intervjua via telefon. 

Detta kan ses som en svaghet då vi inte ser handbollslärarna och kan då inte reagera på 

respondenternas ansiktsuttryck. (Bryman, 2011 s.209f) 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar:  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad handbollslärare som undervisar i specialidrott 
på svenska NIU-handbollsgymnasium anser om sin påverkan på elevernas utveckling. För att 
uppnå uppsatsens syfte har följande frågeställningar formulerats: 
 

x Hur beskriver handbollsläraren utvecklingsmiljön på Sveriges NIU-
handbollsgymnasium? 

x På vilket sätt finns framgångsfaktorerna från de teoretiska ramverket representerade i 
elevernas utvecklingsmiljö? 

 
 
Vilka sökord har du använt? 
talent development and sport, talent development enviroment and sport, talangutveckling, 
utvecklingsmiljö, utvecklingsmiljö handboll, talent development and coach, successful athletic, talent 
identification, talent identification and psychology, ecology and talent, ecology and talent 
development, talent development and practice, talent development and practice and ecology, talent 
development and practice and research, development of talent, influence and talent development, 
influence and talent development. 
 

 
Var har du sökt? 
SportDiscus (Ebsco), Pubmed, Diva 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Ebsco: Talent development enviroment* and sport Ebsco: Talent development* and coach Ebsco: 
Talent development* and practice* and research Ebsco: Talent identification* and psychology 
Diva: Talangutveckling 

 
 

 



 

Bilaga 2 

 

 
 

Utvecklingsmiljön på NIU-handbollsgymnasiet 
-En kvalitativ studie ur ett handbollslärarperspektiv 

 
Det finns åtta framgångsfaktorer som ligger till grund för framgång och långsiktig utveckling 
hos en idrottare. En av dessa framgångsfaktorer är tränarens påverkan. Den utvecklingsmiljö 
som skapas av tränaren influerar till idrottarens motavtion och utveckling. Syftet med denna 
studie är att undersöka hur handbollsläraren ser på utvecklingsmiljön för spelaren på NIU-
handbollsgymnasiet.  
 
Ni är vår urvalsgrupp! För kunna genomföra denna studie så behöver vi just era tankar och 
erfarenheter. Hur? Intervjuer, ett tillfälle max 60 minuter via skype – telefon eller möte.  
 

Vill du delta och bidra med forskning?  
Ringa in följande alternativ:  
 
Ja tack, vad roligt! 
 
Nej tack. 
  
Om JA, fyll i följande kontaktuppgifter:  
 
 

Namn: .............................................................................................................................. 

 

Skola: ............................................................................................................................... 

 

Ort: .................................................................................................................................. 

 

E-post: ............................................................................................................................. 

 

Utbildning & erfarenheter:  
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Intervjuguide 
 

x Presentation av studien: Syftet med studien är att undersöka hur du som 
handbollslärare ser på elevernas möjlighet till utveckling. 
 – Din bild av skolans utvecklingsmiljö. 

x Samtyckeskrav (forskningsetiskt krav) 
x Frivilligt deltagandet – deltagaren får avbryta när hen vill  
x Tystnadsplikt 
x Intervjumaterialet hanteras konfidentiellt 

 
Bakgrund 

- Hur länge har du varit anställd på din arbetsplats? 
- Vad är din roll/uppgift på skolan?  
- Vad fick dig att börja arbeta som handbollslärare? 

 
Inledning 

- Hur upplever du utvecklingsmiljön på handbollsgymnasiet på din skola? 
- Vad får dig att tycka att den är bra bra/mindre bra? 

 
Förutsättningar 

- Hur skapas en god utvecklingsmiljö för eleverna?  
- Vilken påverkan har du för att skapa en god utvecklingsmiljö för eleverna?  

 
Relationer inom miljön 

- Hur ser din samverkar ut med den omgivande miljön? 
- Vad bidrar du med till denna samverkan? 
x Klubben 
x Föräldrar/familj 
x Förbundet 

 
- Ser du dig själv som en förebild? 

 
Individuell utveckling 

- Hur upplever du att eleverna påverkas av att ingå i handbollsgymnasiets miljö? 
x Särskilda idrottsfärdigheter 
x Attityder till träning 
x Färdigheter som kan vara värdefulla även utanför idrotten 

 
- Hur arbetar ni med långsiktig utveckling? 

 
Organisationskultur  

- Vilken kultur anser du att ni har på handbollsgymnasiet? 
- Har skolan något uttalat motto/vision/målbeskrivning?  

 
Avslut 

- Vad kan du göra för att miljön på handbollsgymnasiet ska bli ännu mera framgångsrik 
för eleverna? 

 
Tack för din medverkan och bidragande till forskningen! 


