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Förord                                                                                                         

Vi ämnar rikta ett stort tack till lärare och ansvariga för NIU på de skolor som vi gjort 

vår undersökning på. Vi är mycket tacksamma till att ni, trots kort varsel i vissa fall, 

ställde upp med ert deltagande.                                                     

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare John Hellström (GIH) som varit ett 

stort stöd under hela processen.                                                         

/Fernando Holmqvist & Samuel Desport



Sammanfattning 
 
Syfte 
Syftet med studien är att undersöka fem lärares syn på talangidentifikation, hur de 
realiserar uttagningsprocessen till NIU samt hur de förhåller sig till relativ 
ålderseffekt (RAE) i uttagningsprocessen. Frågeställningarna vi ämnar att besvara är: 

1. Hur ser lärarna på talangidentifikation? 
2. Hur realiseras uttagningsprocessen vid NIU och vilka utmaningar ser lärarna 

med uttagningsprocessen? 
3. Vilken kunskap har, och hur förhåller sig lärarna till RAE vid 

uttagningsprocessen? 
 
Metod   
Metoden som använts är kvalitativ och genomförs med hjälp av semi-strukturerade 
intervjuer. Målet med våra intervjuer att ta reda på hur lärarna upplever 
uttagningsprocessen samt deras förhållningssätt i arbetet med RAE. Anledningen till 
den kvalitativa karaktären är att vi har ett område vi vill kartlägga samt samla djupare 
information om, i detta fall RAE i samband med uttagning till NIU. Urvalet bestod av 
fem lärare; lärare 1, lärare 2, lärare 3, lärare 4 och lärare 5 som alla hade olika 
erfarenheter av läraryrket och arbetet med NIU 

Resultat  
Studiens resultat visar att det finns skillnader mellan de lärare som är involverade i 
individuella idrotter kontra lagidrotter i vad man anser att en talang bör besitta för 
egenskaper. För de lärare, lärare 3 och 4 som representerade individuella idrotter 
framgick det att den idrottsspecifika kunskapen vägde tyngst vid identifiering av en 
talang och att denna identifiering redan kan göras vid en tidig ålder. Lärare 1,2 och 5 
som representerade lagidrotter lade en stor vikt vid att en talang måste besitta 
psykologiska färdigheter för att kunna identifieras som talang. Vidare visar resultatet 
att uttagningen är en rättsosäker process där uttagningarna ser olika ut beroende på 
idrott och i vissa fall skola. Gällande svårigheter med uttagningsprocessen och vad de 
värderade kom likartade svar fram i form av att de var rädda för att välja bort någon 
som senare skulle utvecklas. Vid frågan om värdering kom ord som drivkraft och 
målmedvetenhet fram. Samtliga av de intervjuade lärarna nämner inte att de aktivt tar 
hänsyn till relativ ålderseffekt i uttagningsprocessen. Lärare 2 och 5 är de lärare som 
lyfter att de tar hänsyn till den fysiska mognaden i uttagningen men inte vilken tid på 
året de elever som ansöker till NIU är födda på. 

Slutsats 
Studiens resultat belyser ett problem som finns i och med den rättsosäkerhet som 
råder vid uttagningsprocessen till NIU. Studien visar även att lärarna har olika 
uppfattning om vad talang är och hur talang identifieras. Resultatet visade att RAE är 
utbrett fenomen men något som inte tas hänsyn till i uttagningsprocessen till NIU.



Abstract                              
 
Aim 
The aim of this study is to examine how five teachers view talentidentification, how 
they execute the tryout process to elite academy schools and also how they relate to 
relative age effect(RAE) in the tryout process. The questions being answered in this 
study are: 
1. How do the teachers view talentidentification? 
2. How is the tryout process being performed and what difficulties do the teachers 
experience with the tryout process? 
3. What knowledge do the teachers have in regards to RAE and how do they relate to 
RAE during the tryout process? 
 
Method 
The method being used is qualitative and is executed by performing semi-structured 
interviews. The purpose of our interviews is to examine how the teachers experience 
the tryout process and their approach when working with RAE. The reason for the 
explorative nature is because we have an area to survey and also gather deeper 
information about, in this case, RAE in relationship to the tryout process to elite 
academy schools. The selection consisted of five teachers (teacher 1, teacher 2, 
teacher 3, teacher 4 and teacher 5) that all had different experiences of working as a 
teacher and with elite academy school. 

Results 
The result showed that there are differences among teachers involved in individual 
sports in relation to teachers working with team sports, in regards to what kind of 
attributes a talent should possess. For the teachers, teacher 3 and teacher 4, which 
represented individual sports it appeared that sport specific knowledge was most 
important when identifying a talent. This identification can be performed at an early 
age. Teacher 1, 2 and 5 which represented team sports stressed the importance of the 
psychological skills that a talent must possess, in order to be identified as a talent. The 
result also showed that the tryouts is an equivocal process where the tryouts is 
executed differently depending on the sport and in some cases which school. In 
regards to difficulties with the tryout process and what the teachers valued similar 
responses were received. All teachers described the fear of eliminating someone who 
could possibly develop late and they all valued attributes as drive and dedication. All 
teachers also mention that they do not take RAE in consideration during the tryout 
process. Teachers 2 and 5 mention taking the physical development into consideration 
during the tryout process, however not which month a student applying is born. 

Conclusions 
This study brings up a problem that is very current due to the equivocality which is 
present during the tryout process to elite academy schools. The study also showed that 
the teachers had different opinions in regards to what talent is and how to identify it. 
The result showed that RAE is a rife phenomenon however it is not being taking into 
consideration during the tryout process to elite academy schools.     
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1 Inledning 
1.1 Introduktion  
Elitidrott kombinerat med utbildning är ett viktigt inslag i den svenska 

idrottsmodellen. Målet med det svenska konceptet är att se till varje idrottares 

välmående, under och efter avslutad karriär. Detta brukar beskrivas som “vinnare i det 

långa loppet”. (Riksidrottsförbundet 2016-06-07) Satsningen på nationell och 

internationell elit ska ges till varje elev genom inspiration och utvecklingsmöjligheter. 

Med detta tillkommer även vikten av att kunna fullfölja en gymnasieutbildning i 

kombination med denna satsning. En aspekt som Riksidrottsförbundet (RF) (2016-06-

07) lyfter, är vikten av det sociala perspektivet och möjligheterna det ger efter 

avslutad karriär. De menar att genom idrotten ges individen större möjligheter att 

vidareutbilda sig och slå sig in på arbetsmarknaden. För att kombinera studier med 

elitidrott på gymnasiet finns det två möjligheter: nationellt godkända 

idrottsutbildningar (NIU) och riksidrottsgymnasium (RiG). 

        Antagningarna för elever som vill gå NIU sker idag genom att elever gör en 

ansökan till den skolan de vill studera på. Utifrån framtagna riktlinjer av RF(se bilaga 

4), ska varje specialförbund (SF) ta fram specificerade kriterier då en elev ska 

bedömas. Dessa SF skulle exempelvis kunna vara basketbollförbundet, 

fotbollsförbundet, handbollsförbundet etc. Det är sedan SFs kriterier som lärare 

och/eller tränare använder i sin bedömning av vilka elever som är lämpade för NIU. 

RFs kriterier (2012-10-24) betonar att de inte finner talanger utan snarare att de 

utvecklar dem. De menar att elever inte bedöms efter tidigare prestationer, utan fokus 

hamnar på deras utvecklingspotential. Detta är dock lite motsägelsefullt då en av 

bedömningspunkterna enligt RF (2012-10-24) är “tidigare prestationer 

(tävlingsresultat och utvecklingskurva)”. Detta är även något som Fahlström (2011) 

lyfter då han diskuterar att SF lägger stor vikt vid att hitta talanger trots att de anser att 

talang inte är så viktigt. Utvecklingspotentialen hos varje individ ska sedan utvärderas 

med hjälp av kravanalyser och en utvecklingstrappa. Kunskaper baserade på 

vetenskapliga studier på området talangidentifikation och talangutveckling, ska ligga 

till grund för bedömningen vid antagningen.   

  Flera studier (Lund & Liljeholm 2012; Hancock, Ste-Marie & Young 2013; 

Andronikos, Elumaro, Westbury & Martindagen 2016) visar att den fysiska 

mognaden i allra högsta grad bör tas i beaktande vid en uttagningsprocess då tidigt 
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födda kan ha en fördel då de är mer fysiskt utvecklade än sina jämnåriga kamrater.  

Vid en uttagning till NIU är elever oftast födda samma år. Dock kan åldersskillnad på 

upp till ett nästan ett år förekomma beroende på när under året elever är födda. 

Forskning (Veldhuizen, Cairney, Hay & Faught 2015) visar att denna åldersskillnad 

ger en fördel gällande olika faktorer som mognad, erfarenhet och fysiska variabler. 

Vidare benämns detta fenomen som relativ ålderseffekt (RAE) och förekommer inom 

både skolan och idrottens värld.  

  RF (2012-10-24) konstaterar att det råder en överrepresentation av 

spelare/utövare födda tidigt på året inom olika idrotter på idrottsgymnasium runt om i 

landet och att SF behöver problematisera huruvida RAE påverkar 

talangidentifikationsprocessen. Därför ställer vi oss frågan, hur arbetar lärare vid NIU 

med uttagningsprocessen och hur förhåller de sig till RAE i uttagningsprocessen? 

 
1.2 Bakgrund 

Innan RF bildades bestod svensk idrott av olika rikstäckande organisationer som 

bildats under det sena 1800-talet. Syftet med RFs bildning var att samla ihop 

konkurrerande och spridda organisationer på riksnivå. Vidare visade RF sin tillväxt 

genom att redan 1914 bestå av 600 föreningar och 64 000 medlemskap. Till en början 

fick förbundet namnet Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund, för 

att först 1947 döpas om till Sveriges riksidrottsförbund. (Lindroth & Norberg 2002, s. 

49)      

     Vid RFs bildning hittades de flesta medlemmarna och föreningarna ute i de 

större städerna i Sverige. Vidare bildades RF efter två huvudlinjer, en horisontell och 

en vertikal. Den horisontella indelningen utgjordes av självständiga specialförbund 

medan den vertikala bestod av lokala föreningar som sammanfogades i 

distriktsförbund. Till en början präglades RF av en hög andel idrottsutövande män 

medan utövandet bland landsbygdsungdomen och kvinnliga idrottare var väldigt lågt. 

Dominerade idrotter då var friidrott, fotboll och skidåkning. Dominansen berodde 

främst på att dessa idrotter kunde bedrivas ute i naturen och inte krävde stora 

avancerade anläggningar. (ibid, s. 49)   

     Fram till 1940 växte RF enormt mycket då organisationen bestod av 390 000 

medlemmar i totalt 5 800 föreningar. Dock var fortfarande andelen utövande kvinnor 

fortfarande låg. Det var ungefär ungefär tio procent av medlemmarna. Särskilda 

insatser mot barn- och ungdomsidrott gjordes vid mitten av 1900-talet vilket ledde till 
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att idrottsrörelsens bredd ökades rent åldersmässigt.  Runt 1970 ökade andelen 

utövande kvinnor och att nya idrottsgrenar växte fram. Detta ledde till en 

medlemsökning till närmare två miljoner fördelat på 13 500 föreningar samt att det 

fanns 53 olika specialförbund. (ibid, s. 50) Då millenniumskiftet slog in hade RF tre 

miljoner medlemskap bestående av 67 specialförbund och 22 000 föreningar. 

Lindroth och Norberg (2002, s. 50) nämner att det idag finns vetenskapliga studier 

som visar på olika faktorer som påverkar människors val att utföra idrottsliga 

aktiviteter, en av dessa faktorer är ålder. 

1.2.1 Nationell idrottsutbildning 
Innan den nya gymnasiereformen GY-11, hade cirka 75 procent av Sveriges 

kommuner någon form av gymnasial idrottsutbildning där specialidrott var 

huvudämne(Lund & Lindholm 2012, s. 8). Bakgrunden till reformeringen förklaras 

med att den tidigare idrottsutbildningen ansågs alltför omfattande och ensidig. 

Skolorna använde idrott som ett sätt att locka till sig elever oavsett om de besatt 

kvalitéer som krävs för att utvecklas till elitidrottare. (ibid) Regering och riksdag 

landade i att även den gymnasiala idrottsutbildningen skulle regleras, kvalitetssäkras 

och göras mer likvärdig.   

  I samband med den nya reformen introducerades en ny elitidrottsutbildning i 

den svenska gymnasieskolan 2011. (ibid) NIU certifieras av SF och drivs genom 

nationella ämnesplaner i specialidrott (ibid, s. 18). En tydlig skillnad från tiden innan 

reformen är att skollagen nu möjliggör för SF och skolorna att välja ut de bäst 

lämpade eleverna på grundval av deras idrottsliga meriter. Vilken huvudman som 

helst får alltså inte driva NIU och utbildningen är heller inte öppen för alla elever. Det 

är bara de mest lämpade eleverna (de med mest potential att bli elitidrottare) samt de 

gymnasieskolor som uppfyller SF certifieringskriterier som kan godkännas. (ibid, s. 8) 

  I och med detta fick idrottsutbildningen en tydligare koppling mot elitidrotten 

vilket ledde till att certifierings- och talangidentifikationsprocesserna kom att få en 

särskild betydelse. (ibid, s. 22) Idrottsutbildningen inom svensk skola utgörs nu av 

RIG tillsammans med NIU. Det är inom dessa båda utbildningsprogram som ämnet 

specialidrott fortsättningsvis kan genomföras. (ibid, s. 9)   

     Enligt RF (2016-06-07) finns det idag 450 certifierade NIU i över 50 olika 

idrotter och fler är på igång. För att bli godkänd måste en kommun, enskild eller 
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offentlig huvudman skicka in en ansökan till Skolinspektionen respektive Skolverket. 

Vidare skickas även en ansökan till de berörda SF för de idrotter som ska finnas på 

skolan. Därefter tas beslut, av Skolverket, om vart utbildningen ska anordnas samt hur 

många platser skolan ska erbjuda. Certifieringen gäller i fyra år innan en ny ansökan 

måste göras. Ansvarsområdet för NIU ser ut som följande; RF har inget direkt 

uppdrag utan fungerar mer som ett stöd åt SF. Rektor ansvarar för anställning av 

tränare/lärare. SF tillsammans med huvudman, följer även upp och utvecklar NIU-

verksamheten. Skolverket har övergripande ansvar gällande ämnet specialidrott och 

övrig gymnasial utbildning. (ibid)  

     Efter reformeringen av den svenska gymnasieskolan 2011 genomfördes en rad 

förändringar för att reglera, kvalitétsäkra samt göra idrottsutbildningen mer likvärdig. 

Detta resulterade i att alla utbildningar fick en starkare koppling till SF och en 

tydligare elitidrottskaraktär (Lund & Liljeholm 2012, s. 8). Skolverket, i samarbete 

med RF, arbetade således fram nya nationella kursplaner i specialidrott parallellt med 

riksidrottsgymnasierna (RIG).   

  För elever med ett mer allmänt idrottsintresse erbjuds numera kompletterande 

idrottsutbildningar. Detta innebär en fördjupning i ämnet idrott och hälsa inom sitt 

individuella val som omfattar maximalt 200 gymnasiepoäng. (ibid) I denna studie 

kommer vi endast att rikta in oss på ämnet specialidrott och de elitinriktade 

idrottsutbildningarna. I Lund och Liljeholms rapport (2012) framgår även att det 

förekommer viss oenighet mellan Skolverket, RF och SF trots reformeringen. Olika 

SF menar att alla skolor inte uppfyller den standard och de krav NIU-certifieringen 

innebär på grund av tolkningsutrymmet i kriterierna. Skolverket, de enskilda skolorna 

och SF tolkar riktlinjerna på lite olika sätt. Detta är något som framförallt vissa SF 

upplevt som ett problem. (ibid s.19) I rapporten (ibid) framgår det även att Skolverket 

i vissa fall tagit beslut om att godkänna skolor för NIU-verksamhet utan granskning 

av SF. En konsekvens av detta blev att SF informerade berörda skolor att de inte 

skulle samarbeta med de skolor som inte levde upp till kriterierna vilket i sin tur ledde 

till att dessa skolor drog tillbaka sina ansökningar och i vissa fall även sitt tillstånd.   

 Sammanfattningsvis blir det slutligen lärarens roll att utifrån SF riktlinjer 

bestämma vem som får en plats. Då alla lärare/tränare har olika erfarenheter och 

kunskaper kan uttagningar skilja sig oerhört från skola till skola. Uttagningarna blir 

således subjektiva, vilket resulterar i att talangidentifikation blir ett ännu svårare 

moment. RFs riktlinjer gällande RAE betonar att hänsyn till RAE ska tas vi en 
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uttagning. Inom RF är de införstådda om att forskning visar att det råder en 

överrepresentation av spelare/utövare födda tidigt på året inom olika idrotter och 

särskilt på RIG. Enligt RF behöver SF problematisera huruvida RAE påverkar 

talangidentifikationsprocessen. (RF 2012-10-24) 

1.3 Teoretiskt ramverk                            
I avsnittet som följer presenteras studiens teoretiska utgångspunkt. Relativ 

ålderseffekt, RAE, kommer ligga till grund för hur vi kommer analysera och förstå 

hur lärare och instruktörer vid NIU arbetar med antagningsprocessen och förhåller sig 

till RAE. 

1.3.1 Relativ ålderseffekt som fenomen 

Data från olika fält såsom utbildning och sport har visat att när individer delas in i 

åldersgrupper så leder det till en viss fördel för vissa samt en nackdel för andra. Då en 

individ som är född i början av januari hamnar i samma grupp med en som kan vara 

född i slutet av december, kan det skilja nästintill ett år mellan individerna i samma 

åldersgrupp. Fördelar för de äldre kan visa sig fysiskt, kognitivt och rent 

mognadsmässigt. Detta fenomen benämns som relativ ålderseffekt, RAE (Watti, 

Schorer & Baker 2015). Ytterligare studier (Cobley, Baker, Wattie & McKenna 2009) 

styrker detta fenomen och konsekvenserna av detta. Studien har visat att RAE kan 

påverka faktorer som psykiskt välmående, skol- och idrottsprestationer. Författarna 

(Watti, Schorer & Baker 2015) menar att det behövs en utförligare teoretisk modell 

om RAE för att titta på alla faktorer som påverkar fenomenet. De nämner att faktorer 

som föräldrar, tränare, miljö och vilken typ av idrott som utövas kan påverka RAE 

och dess existens. 

En pionjär inom forskningen om RAE är den kanadensiske psykologen Roger 

Barnsley som intresserade sig för RAE i början på 1980-talet. Intresset för att titta 

närmare på detta fenomen föddes efter att ha noterat i ett matchblad på en 

ishockeymatch att många av spelarna var födda i det första kvartalet av året. 

(Barnsley, Thompson, & Barnsley, P.E. 1985) Detta var startskotten för en bredare 

forskning kring gällande sambanden mellan RAE och olika idrotter. Efterföljande 

studier (Daniel, & Janssen, 1987; Barnsley & Thompson 1988) visar att RAE 

existerar inom bland annat basket, hockey, amerikansk fotboll och baseball.   
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Beroende på vilket område man forskar om skiljer sig resultatet gällande i 

vilken utsträckning RAE existerar. En studie genomförd av Musch och Grondin 

(2001, s. 166) visar att RAE förekommer främst inom idrottens värld närmare bestämt 

ishockey och fotboll. Mognadsfördelen kan komma att skapa stora problem i en 

uttagningsprocess menar forskarna i studien. En åldersklyfta på nästan ett år kan 

skapa enormt stora fysiska skillnader i puberteten, äldre elever/utövare kan misstas 

för talang eller begåvning och kan bidra till att prestationer jämförs ogynnsamt för de 

yngre och gynnsamt för de äldre i samma ålderskohort. Det finns även forskning 

(Barnsley, Thompson & Dyck 1999, s. 85) som visat ett samband mellan 

självmordsstatistik och vilken tid på året ungdomar i tonåren är födda. Av resultatet 

gick det att avläsa att antalet avlidna som var födda senare på året var 

överrepresenterade. En eventuellt senare mognad jämfört med deras klasskamrater, 

kan ha påverkat deras och andras bild av dem själva som misslyckade och i sin tur lett 

till depression vilket kan vara en av orsakerna till resultatet. 

1.3.2 Förhindra och motverka RAE 
Inom svensk elitfotboll har man de senaste åren tagit till sig mycket av den forskning 

som gjorts inom relativ ålderseffekt (Martinsson 2014, s. 28) Syftet med svensk 

elitfotboll på ungdomssidan är givetvis att utbilda och få fram så bra fotbollsspelare 

som möjligt. Det man har landat i inom Svenska fotbollsförbundet (SvFF) är att det 

finns olika vägar att gå för att nå toppen. På grund av att alla spelare är olika så 

utvecklas även alla spelare olika, en del spelare senare än andra. SvFF menar på att 

det är dessa spelare, som annars i ett tidigt skede sållas ut tidigt på grund av sin 

outvecklade fysik från och med 2014 ska fångas upp. (ibid) Det ska vara spelare som 

är lite sena i sin fysiska utveckling men besitter goda fotbollskunskaper som 

handplockas till future team under elitlägret i Halmstad som hålls varje år för Sveriges 

mest framstående 15-åringar. Både i Danmark och Belgien används begreppet future 

teams med stor framgång och numera även Sverige. Tanken är att spelarna ska få 

möjligheten att få utvecklas ett par år innan de går in i den ordinarie 

landslagsverksamheten. Vidare menar Martinsson (2014) att detta är ett bra sätt att 

möta skickliga fotbollsspelare som är sena i den fysiska utvecklingen. Han betonar 

klubblagstränarnas kunskap och att det är i träningsmiljön spelarna får sin utbildning 

som för svensk fotboll framåt. Då detta är något som togs i bruk 2014 vet vi först om 

några år om SvFF’s satsning är rätt väg att gå för att motverka, eller i alla fall minska 
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uppkomsten av relativ ålderseffekt i uttagningsprocessen inom 

fotboll.                                                      

 

1.4 Forskningsläge 

Under denna rubrik redovisas det rådande forskningsläge gällande 

talangidentifikation, uttagningsprocesser och RAE, först som fenomen i stort, sedan 

kopplat mot NIU. 

1.4.1 Talangidentifikation vid NIU 
Forskning (Wiseman, Bracken, Horton & Weir 2014) visar att tränare inom samma 

idrott värderar olika egenskaper vid identifiering av talang. Detta resulterar i att en 

talangidentifikation blir oerhört svår och inkonsekvent då inga gemensamma kriterier 

finns. Vidare gör det att eleven kan bli bedömd helt olika, av exempelvis två olika 

tränare, fast på samma test. Studien tar även upp de begränsningar som tränare möter 

vid en selekteringsprocess. Forskarna menar att en bredare utbildning för de som har 

hand om uttagningsprocessen, inom ämnet talangidentifikation, skulle bidra till en 

effektivare urvalsprocess.    

  I artikeln “Topsport talent schools” undersöker forskarna (Eca van rens, Elling 

& Reijgersberg 2015, s. 67) vilken framgång talanger, som gått på en idrottsskola i 

Holland, haft efter avslutad skolgång. Likt NIU bildades topsport talent schools (TTS) 

för talanger där motivet var att balansera och underlätta elevers skolgång. Detta 

gjordes genom att sex skolor gick ihop och bildade något som kallas LOOT-

organisationen i Nederländerna. Denna organisation består idag av 29 skolor. 

Talangidentifikationen, för att komma in på dessa skolor, sköts bland annat av den 

holländska olympiska kommittén. De identifierar talanger för att sedan fördela en 

talangstämpel. Denna stämpel ges till talanger som kan vara lovande på 

nationell/internationell nivå, ha hög potential eller benämnas som A eller B-status. 

Hur denna identifiering går till framgår ej i studien. Talangerna som givits denna 

stämpel får även en så kallad LOOT-stämpel vilket ger talangerna möjlighet att gå på 

en TTS. Resultatet visade att det inte fanns något samband mellan uppnådd högsta 

nivå i respektive idrott, efter avslutat skolgång, med att eleverna gått på TTS. 

  Vid ansökan till en skola som bedriver NIU, har varje skola enskilda riktlinjer 

om hur ansökningen ska gå till. Vissa riktlinjer efterföljs dock inte vid 

antagningsprocessen.  Lund och Liljeholm (2012) lyfter i deras rapport hur 
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certifiering av skolor med NIU går till samt hur elever talangidentifieras och väljs ut. 

Rapporten har utförts med hjälp av 26 intervjuer av RF-tjänstemän, SF-representanter 

och specialidrottslärare. Resultatet tyder på att lärarna använder sig av 

klassifikationsscheman i kombination med praktiskt förnuft vid antagning av elever 

till NIU. Dessa klassifikationsscheman består av tidigare prestationer, social 

kompetens, teknisk kunnande inom respektive idrott samt tester för den fysiska 

kapaciteten. Resultatet visar att komplexiteten i en idrott avgör hur lätt eller svårt det 

är att identifiera en talang. Detta medför att lärarna/tränarna i dessa fall använder sig 

mer av praktiskt förnuft än klassifikationsscheman.  

 Att identifiera talang och svårigheter med uttagningsprocessen är även något 

som Lund (2011) lyfter. Han diskuterar hur NIU har utvecklats, viss problematik med 

NIU och hur talangidentifikation går till. Precis som ovan nämnda rapport lyfter han 

svårigheten med att identifiera en talang vid 15-16 års ålder. Lund nämner även att 

“den utbildningspolitiskt förespråkade modellen till talangutveckling, där samtliga 

ungdomar ska ta liknande vägar mot ett gemensamt mål är problematiskt vilket även 

RF påpekar i sitt remissvar till Skolverket”. 

 Fahlström (2011) har gjort en utförlig studie där han beskriver SFs 

talangverksamhet. Han vill med sin studie lyfta SFs syn på talang, talangidentifikation 

och talangutveckling. Undersökningen gjordes genom att författaren genomförde 

intervjuer på 16 olika SF, som valdes ut i samråd med RF. Studien visar på att det 

förekommer en samsyn från de 16 olika SF:n gällande hur de ser på talang. Vidare 

diskuteras en tidig talangidentifikation inte som en garanterad utgångspunkt för 

senare framgång. 

 

1.4.2 Uttagning 

Vid en uttagning står en tränare eller lärare inför en svår utmaning. Vilka av alla 

duktiga spelare ska de välja? I en studie av King (2013) diskuteras vad som är den 

avgörande faktorn vid en uttagning. Författaren intervjuade tränare från olika idrotter 

som gemensamt svarade att oftast avgör faktorer som inte kan ses genom att bara titta 

på en spelare. De berättar att faktorer som drivkraft, vilja, mod, effektivitet och 

dedikering har en viktig roll vid en uttagningsprocess. Tränarna betonar att de även 

bedömer efter tekniska färdigheter och taktiska färdigheter. 

 I dagens debatter är exkludering ett ord som diskuteras i skolsammanhang. 
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Detta kan vara i samband med klassrumssituationer eller i en idrottshall. Det kan även 

ske i samband med uttagningsprocessen där elever som sökt till exempelvis ett 

idrottslag inte kommer med för diverse orsaker. Redan 1971 diskuterade Pease, Locke 

och Burlingame riskerna med att ha en uttagning i samband med ungdomsidrott på 

grund av risken för exkludering. Författarna nämner att alla har samma chans att 

ansöka till uttagningen men vid önskan om fortsatt idrottsutövande sågs en tydlig 

exkludering av vissa elever på grund av faktorer som antalet uniformer, tillgång till 

tränare och budget. Konsekvenserna av att bli exkluderad från ett skollag är något 

som Capstick och Trudel (2010) samt Seifried och Casey (2012) lyfter. De tar upp 

exempel där tränare/lärare nekat elever plats vilket senare resulterade i att individer 

uppvisade en låg självkänsla, känsla av inkompetens och att de dragit sig undan från 

sociala sammanhang. Författarna menar att dessa negativa känslor inte enbart 

uppkommit vid tillfället av nekanden till skollaget, utan har varit kvar i så mycket 

som två månader efter beslutet. Detta stärks även av Barnett (2007) som i sin studie 

visat att elever som inte kommit med i skollaget har en större andel frånvaro och 

underpresterar när de väl deltar. 

        Cripps, Hopper och Joyce (2016) diskuterar vad som kan påverka tränare vid 

ett beslutsfattande, gällande vilka spelare som ska tas ut till ett lag. Författarna valde 

ut 264 stycken 16-åriga spelare och grupperade dem efter fysiska variabler såsom vikt 

och längd. Därefter benämnde de spelarna utefter sen, tidig eller medel biologisk 

mognad. Vidare fick coacher svara på, utefter dessa rangordningar, vilka de trodde 

hade störst chans att nå längst och utvecklas mest inom respektive idrott. Resultatet 

visade på att tränarna blev partiska på grund av olikheter gällande den fysiska 

mognaden på ungdomar. Författarna hävdar att risken då blir att sent utvecklade, som 

kan vara potentiella talanger, förbises.   

1.4.3 Talangidentifikation och RAE  
En studie (Helsen, Winckel & Williams, 2005) genomförd på 2175 

ungdomsfotbollsspelare i Europa där de studerade RAE bland både flickor och pojkar. 

Deltagarna i den studien var 15-18 år gamla och kom från tio länder i Europa. 

Resultatet visade att RAE var tydlig på både flick- och pojksidan i de yngre åren. I 

studien diskuteras även problematiken kring de barn och ungdomar som är födda sent 

på året och exkluderas samt vilka risker det kan få. Helsen et al. (2005) menar att barn 

och unga i den åldern är väldigt sårbara när det kommer till att bli bortvald eller 
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åsidosatt, vilket kan ha förödande konsekvenser på lång sikt. 

        Även idrott kopplat till skolans värld, i så kallade skollag, har (Cobley, 

Abraham & Baker 2008; Wilsson 1999) visat en överrepresentation av elever födda 

tidigt på året. Likheterna mellan dessa två studier var att de elever som var uttagna till 

skollagen även var mest framstående i idrottsämnet. Wilson (1999) genomförde 

undersökningen på fotboll, rugby, nätboll (en variant av basketboll) och hockey. Likt 

studien genomförd av Cobley et al. (2008) var det fysiskt krävande sporter där man 

kan ha fördel av en större kroppsmassa. Forskarna menar att elever i åldersspannet nio 

till elva år kan skilja i både längd och vikt så en tidigare mognad kan vara 

förklaringen till resultatet.  

 Vid en uttagningsprocess är åldern och den fysiska mognaden aspekter som 

bör tas i beaktande. Detta är något som Lund och Liljeholm (2012), Hancock, Ste-

Marie och Young (2013) och Andronikos et al. (2016) lyfter när de bland annat 

diskuterar hur atleter födda tidigare på året kan ha en fördel. Hancock, Ste-Marie och 

Young (2013) har i sin studie analyserat födelsedatum på 147 991 ishockeyspelare i 

åldrarna 5-17. Syftet med studien var att undersöka om RAE förekom på en nivå där 

spelare hade blivit utvalda av en coach i jämförelse med en lägre division där ingen 

uttagning utfördes. Resultatet blev att RAE förekom i båda processerna i åldrar så 

låga som fem. Forskarna diskuterar, förutom den fysiska fördelen RAE kan ha, 

möjligheten att undvika förekomsten av RAE med hjälp av föräldrars påverkan och 

kunskap. Andronikos et al. (2016) menar att atleter födda under första halvåret kan ha 

utvecklats mer gällande kognitiva, fysiska och emotionella aspekter vilket i sin tur ger 

individerna en fördel vid en uttagningsprocess. Den fysiska fördelen har främst visat 

sig vid idrotter där styrka och längd spelar roll. I ovannämnda studier förklaras 

orsaken till RAE bland annat bero på en tidig selektering. Tidiga talanger 

uppmärksammas och väljs sedan ut och särbehandlas. Detta kan i sin tur leda till att 

spelare födda senare samma år slutar innan de fått chansen att utvecklas. 

 I en studie av Roberts och Fairclough (2012) undersöks förekomsten av RAE 

och hur medvetna tränare/ledare var om fenomenet. De samlade in data genom att 

titta på födelsedatum på 167 rugbyspelare i U-13 upp till U-16 lag. Resultatet visade 

på en tydlig överrepresentation av spelare födda tidigt på året i alla lag. Vid 

efterföljande intervjuer med ansvariga tränare, var att de hade en begränsad kunskap 

av RAE som fenomen. För att minimera risken för RAE och rättsosäkra uttagningar 



 11 

lyfter författarna vikten av att ansvarig administration, exempelvis RF/SF, samt 

coacher ska arbeta fram ett nytt effektivt sätt att sköta antagningarna.  

 

1.5 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att undersöka fem lärares syn på talangidentifikation, hur de 

realiserar uttagningsprocessen till NIU samt hur de förhåller sig till RAE i 

uttagningsprocessen. Följande frågeställningar är i fokus: 

1.  Hur ser lärarna på talangidentifikation?  
2. Hur realiseras uttagningsprocessen vid NIU och vilka utmaningar ser lärarna 

med uttagningsprocessen? 

3. Vilken kunskap har, och hur förhåller sig lärarna till RAE vid 

uttagningsprocessen? 

 
2 Metod 
Metoden som använts är kvalitativ. Målet med våra intervjuer var att ta reda på hur 

lärarna realiserar uttagningsprocessen och hur de förhåller sig till RAE i 

uttagningsprocessen. Anledningen till den kvalitativa karaktären är att vi har ett 

område vi vill kartlägga samt samla djupare information om, i detta fall RAE i 

samband med uttagning till NIU. Intervjuerna i denna studie är semi-strukturerade, 

vilket gör det lättare för oss som intervjuar att följa upp deltagarnas svar samt hitta 

nya infallsvinklar. (Kvale & Brinkmann 2014, s. 148) 
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2.1 Datainsamling och analysmetod  
Intervjuerna utfördes med lärare vid NIU, samt en person, lärare 1(tabell 1), som har 

ett övergripande ansvar över NIU på sin skola. Intervjumaterialet som använts för 

analys är de svar som framkommit utifrån intervjuerna. Som utgångspunkt har vi 

använt oss av frågeställningarna samt RAE som fenomen. Utifrån en innehållsanalys 

har vi kategoriserat materialet. Vi har sedan brutit ner materialet i mönster, begrepp 

och olikheter. (Denscombe 2014, s. 376)  

2.2 Urval 
Vi har valt lämpliga deltagare utifrån ett bekvämlighets- och snöbolls samt 

handplockat urval. Vid valet av de första deltagarna nyttjade vi tidigare kontakter på 

NIU genom ett bekvämlighetsurval. Detta gjordes för att snabbt komma igång med 

urvalsprocessen, även om detta inte är det bästa sättet att hitta en representativ 

undersökningsgrupp (Hassmèn & Hassmèn 2008, s. 109). Då vi ämnade undersöka 

RAE i samband med uttagningar till NIU krävdes att vi intervjuade individer utefter 

ett visst kriterium. (Andronikos et al. 2016) Det vi utgick ifrån var att alla lärare, vid 

tidpunkten av intervjuerna, skulle undervisa på NIU, även om lärarna kunde ha olika 

lång erfarenhet av yrket. Dessutom tillkom snöbollsurval som innebär att de deltagare 

som medverkade tidigt i studien, gav förslag på andra lämpliga individer vi kunde 

intervjua (Hassmèn & Hassmèn 2008, s. 109). Dessa individer valdes också utifrån 

nämnda kriterium. Då vår undersökning enbart riktar sig mot skolor med NIU var vi 

något begränsade i urvalet. På grund av möjligheten att nyttja redan etablerade 

kontakter valde vi att fokusera på skolor i Stockholmsområdet. 

        Till denna studie genomfördes fem intervjuer. Vi kommer att kalla 

intervjupersonerna för lärare 1, lärare 2, lärare 3, lärare 4 och lärare 5. Tabell 1 ger en 

översiktlig beskrivning av intervjupersonerna. I den går det att utläsa om de har en 

lärarlegitimation i specialidrott, hur många år de har varit aktiva som tränare samt 

utbildningsnivå inom respektive idrott 
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Tabell 1 - Översiktsbeskrivning av intervjupersonerna där L står för lärare och T för tränare 

 
                                      
 

2.3 Tillvägagångssätt 

Intervjuerna ägde rum i november 2016. Innan vi genomförde den första intervjun 

använde vi oss av ett pilotpar (två tidigare studenter) med syfte att upptäcka 

eventuella brister i intervjuguiden. Enligt Dalen (2015, s. 40) är det ett måste i en 

kvalitativ intervjustudie att göra provintervjuer för att testa både intervjuguiden och 

sig själv som intervjuare. Att genomföra en provintervju ger dessutom möjlighet att 

testa den tekniska utrustningen. Varken vi eller pilotpersonerna upplevde några 

svårigheter med intervjuguiden så vi valde att använda samma struktur för de 

tilltänkta intervjupersonerna. ���  

  Innan intervjun påbörjades presenterades återigen studiens syfte. 

Intervjupersonerna informerades även om de forskningsetiska principer vi avser att 

följa. För att försäkra oss om att intervjupersonerna godkänner sitt deltagande i vår 

studie samt har tagit del av sina rättigheter med sitt deltagande fick de skriva under ett 

samtyckesbrev (se bilaga 3). För att kunna redogöra för intervjupersonernas egna ord 

spelades intervjuerna in. (ibid, s. 37) Insamlat intervjumaterial transkriberades några 

dagar efter genomförda intervjuer. Transkriberingen utfördes genom skriva ner allt 

som sagts i det inspelade materialet. 

  Analysen av intervjumaterialet har därefter genomförts genom att 

utkristallisera mönster samt notera mönster, begrepp, nyckelord och olikheter. Detta 

med utgångspunkt i studiens frågeställning. (Denscombe 2014, s. 376) Tabell 2 visar 

en materialöversikt, av tabellen går det att avläsa hur lång tid respektive intervju tog. 

Lärare 1 arbetar idag med ett övergripande ansvar på NIU, med bl.a. 
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fotboll/basket/tennis. Övriga lärare är idag verksamma som lärare eller tränare på 

NIU.  

 
Tabell 2 – Materialöversikt 

 
 

2.4 Reliabilitet och validitet 

För att förklara reliabilitet inom den kvalitativa forskningen har forskare valt att 

förklara det med begreppen intern och extern reliabilitet (Silverman 2001, s. 229). För 

att säkerställa den interna reliabiliteten var båda författarna med vid samtliga 

intervjuer. (ibid)  

Inom kvalitativ forskning beskriver extern reliabilitet likheten mellan två olika 

forskares resultat av en upprepad studie. Då den här studien är genomförd med en 

kvalitativ utgångspunkt, baseras på egna tolkningar, är det emellertid svårt att uppnå 

en hög extern reliabilitet (LeCompte & Goetz 1982, s. 32) Svårigheterna bygger på att 

den relationen som skapas mellan deltagare och intervjuare underbyggs redan vid 

första kontakten och fortlöper under tiden som dessa parter har kontakt. Att försöka 

efterlikna en exakt likadan situation, med allt från tillit till samspel blir därför svårt. 

Därför finns det svårigheter med att garantera en hög reproducerbarhet i studien 

utifrån denna aspekt. (ibid, s. 33)  

För att öka studiens reliabilitet har vi använt oss av pilotintervjuer, frågor om 

intervjupersonernas bakgrund och en återkommande och standardiserad intervjuguide. 

Intervjuguiden utformades för att frågorna skulle leda till djupa svar. (ibid) Hassmén 

& Hassmén (2008, s. 135) menar att semistrukturerade intervjuer som vi valt att 

använda oss av i denna studie är positivt för reliabilitet. Intervjuer utifrån en 

semistruktur tillåter situationsanpassade följdfrågor och ger utrymme för svängrum 

vilket även ger möjligheten för intervjuaren att förklara vad som efterfrågas. (ibid)      

Validitet har lite olika tyngd inom den kvantitativa respektive kvalitativa forskningen. 

För den kvalitativa forskningen är det inte av intresse i vilken utsträckning resultatet 

går att generalisera på en större population och resultaten presenteras sällan i siffror 

(Kvale & Brinkman 2014, s. 296). Den kvalitativa forskningen syftar just till att 

undersöka vad som sker i just det förhållande som studien sker i (Hassmén & 
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Hassmén 2008, s. 155). Genom att använda sig av någon form av 

inspelningsinstrument garanterar författare till kvalitativa studier att information inte 

glöms bort (Trost 2009, s. 54). 

    Genom att vi använt oss av pilotintervjuer hade vi sedan möjligheten att 

korrigera den utarbetade intervjuguiden. Efter genomförde pilotintervjuer ansåg vi 

den väl utformad i förhållande till studiens syfte och frågeställning. Vidare handlar 

validiteten i denna undersökning om hur vi med intervjuer som datainsamlingsmetod 

lyckats undersöka det vi ämnar undersöka. I detta ligger även en trovärdighetsaspekt, 

hur tillförlitligt studien blir. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 155) Resultatet 

presenteras utifrån de intervjuade lärarnas/tränarnas egna ord om hur de ser på 

talangidentifikation, hur väl insatta de är inom RAE och hur de förhåller sig till denna 

i en uttagningsprocess.  

 

2.5 Etiska aspekter 

För att säkerställa de etiska aspekterna som krävs för denna studie har vi använt oss 

av Vetenskapsrådets fyra huvudriktlinjer: 

 

Informationskravet - Deltagarna har informerats grundligt både skriftligt och muntligt 

om studiens innehåll och utförande. Vi har även meddelat att deltagandet är frivilligt 

och att studien inte kommer användas i något annat syfte än forskning.  

Samtyckeskravet – Deltagarna har informerats att de när som helst kan avsluta studien 

om så önskas. 

Konfidentialitetskravet - Vidare har hänsyn tagits till alla deltagares rätt att vara 

anonyma.  

Nyttjandekravet - Denna punkt utnyttjas genom garantin om att studiens material inte 

kommer användas för något annat än forskningens ändamål. (Hassmén & Hassmén 

2008, s.390) ��� 
  Det krävdes ingen ansökan till någon etisk nämnd eller etiska rådet då studien 

utfördes inom ramen för högskoleutbildning. (Vetenskapsrådet 2016)  
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3 Resultat 

Utgångspunkten i resultatredovisning är uppsatsens frågeställningar där 

intervjuguiden varit vårt redskap. Följande stycken är indelade i kategorier som 

förklaras och förstärks med hjälp av sammanfattande text och citat, utifrån vad som 

sagts under intervjuerna. ���Med ursprung i detta har vi valt indelningen; 

talangidentifikation (3.1), uttagningsprocessen (3.2) och RAE (3.3). 

 

3.1 Talangidentifikation                         
Gemensamt för intervjupersonerna var att begreppet talang är ett begrepp med många 

bottnar. Lärare 1,2 och 5 som representerade lagidrotter, menade att utöver 

idrottsspecifika färdigheter ansåg de att det var av stor vikt att en utövare måste 

besitta psykologiska färdigheter för att kunna identifieras som talang.   

 

Lärare 1 menar att talang är något som sitter i huvudet. Hen menar att talang handlar 

mycket om en förmåga att förstå och en hunger att lära sig. Enligt lärare 1 är en 

utövare ingen talang om den inte förstår att det krävs en egen insats i utvecklingen av 

sin idrott, det måste finnas en egen drivkraft att vilja någonstans. Även lärare 2, i 

likhet med lärare 1, menar att ingen kommer någonstans om den inte har egenskaper 

som den egna drivkraften och viljan. Däremot menar lärare 2 att alla har olika 

förutsättningar att komma lika långt, men att talangen har bättre utgångsläge. 

Lärare 5 är överens med både lärare 1 och 2 att många förknippar ordet talang med 

någon som besitter en exceptionell bollbehandling eller en väldigt fin spelförståelse. 

Även för lärare 5 krävs ytterligare kvaliteter för att identifieras som talang. Hen 

betonar att det är minst lika mycket talang att besitta viljan att underkasta sig mycket 

träning. Att alltid vilja ge allt och göra varje träning till den bästa. 

 

[...] Det är minst lika mycket talang som den fina bollbehandlingen för mig och är 

ganska få förunnat. (lärare 5) 

 

Synen på vad talangidentifikation, för de lärare som representerade individuella 

idrotter, skilde sig mot vad lärarna som representerade lagidrotterna ansåg som 

viktiga parametrar för talangidentifikation. Lärare 3, som arbetar med individuella 

utövare, lyfte hen att man vid tidig ålder kunde se om utövare var en talang eller inte 
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och då baserat på om utövaren hade en god rumsuppfattning eller inte. Utöver detta 

diskuterade hen färdigheter som koordination och motorik viktiga egenskaper för att 

skilja ur talang vid en tidig ålder. Vidare menar lärare 3 att om man besitter dessa 

kunskaper har man förutsättningarna för att bli hur bra som helst. Hen menar även att 

förmågan att utveckla dessa kvaliteter kan man se vid en tidig ålder, det handlar inte 

om att vara duktig på att göra svåra moment, utan snarare att man har 

förutsättningarna att kunna göra svåra moment. ���  

 Lärare 4 var väldigt specifik i vad hen uppfattade som talangidentifikation och 

menade att en utövares position i vattnet var det avgörande. Enligt samma lärare ska 

det även “se lätt ut” och utövaren ska ha lätt för att göra tekniska ändringar, utövaren 

ska på direkten få in känslan för den nya rörelsen.  Som tidigare nämnt så skiljer det 

sig mellan de lärare som representerar individuella- kontra lagidrotter vad man anser 

att en talang bör besitta för egenskaper.  

 För lärare 3 och 4 som representerade individuella idrotter framgick det att 

den idrottsspecifika kunskapen vägde tyngst vid identifiering av en talang och att 

denna identifiering redan kan göras vid en tidig ålder. De lyfter inte den psykologiska 

aspekten i form av att ha en talang för att träna hårt på samma sätt som de lärare som 

representerar lagidrotterna. Lärare 1,2 och 5 som representerade lagidrotter lade en 

stor vikt vid att en talang måste besitta mentala och psykologiska färdigheter för att 

kunna identifieras som talang. 

 

Avslutningsvis skiljer sig lärarnas syn på vilka egenskaper en utövare bör besitta för 

att definieras som talang. Samtliga lärare är överens om att det inte finns någon 

övergripande definition av vad talang är utan vad som anses som talang är subjektivt.     

 

3.2 Uttagningsprocessen 
Antagningen till NIU är enligt de intervjuade lärarna en oerhört komplex process. Det 

är ett samarbete mellan RF, SF, huvudtränare, föräldrar och ansvarig NIU lärare. 

Intressant att nämna är att uttagningarna ser annorlunda ut för alla idrotter vilket, 

enligt vissa, ibland kan leda till frustration. Varje lärare nämner att de använder sig av 

riktlinjer som SF utformat. Dock betonar lärare 1 att, det trots riktlinjer, blir en 

rättsosäker process.  
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Den är jätte... jag tycker den är frustrerande. Intressant för mig är det ju liksom... 

eftersom jag sitter med olika idrotter och se hur olika man gör. Och hur rättsosäkert 

det är om man ska prata ur den synvinkeln då. (lärare 1) 

 

Lärare 2 diskuterar hur det vid uttagningsprocessens inledande steg bildas en 

konkurrenssituation, istället för ett likvärdigt bemötande gentemot alla elever. Likt 

lärare 1 lyfter lärare 2 hur denna aspekt av processen också leder till en frustration och 

en rättsosäkerhet då alla skolor jobbar olika med något som ska vara likvärdigt. 

 

Där finns det ju potential att utvecklas kan ju jag säga. Just informationen... nu var 

det ju att förbundet ville samordna det här åt oss för att vi efterfrågade en likvärdig 

bemötande gentemot eleverna...[...]till slut blir det bara en kapplöpning om vem som 

är först ut med informationen och knackar på dörren eller ringer eller vad det nu är. 

(lärare 2) 

 

Varje lärare nämner att de använder sig av respektive SF riktlinjer vid 

antagningsprocessen. Dock svarar de olika på hur riktlinjerna är utformade och 

konkretiseras vid uttagningen. Lärare 3 och 4 beskriver att deras riktlinjer är konkreta 

krav eller en viss nivå som SF ställer på de ansökande. Detta skiljer sig från lärare 2 

och 5 som redogör för hur de också använder sig av riktlinjer från ansvarigt SF, dock 

innehåller deras riktlinjer inga konkreta nivåer eller krav. Lärare 2 och 5 betonar hur 

de, med hjälp av respektives riktlinjer, vill undersöka elevernas fysiska 

förutsättningar, sociala kompetens och organisatoriska färdigheter.   

 Lärare 3 och 4 som arbetade utifrån konkreta krav och prestationer tillhörde 

individuella idrotter medan lärare 1, 2 och 5 tillhörde lagidrotter. 

 

Så egentligen alla som uppfyller (nämner vilket SF) nivåkrav blir antagna till NIU… 

för att gå på NIU så måste man tävla på (nämner vilket SF) RM3 nivå/junior-SM. 

Hög nationell nivå har (nämner vilket SF) valt att säga som minimikrav. (lärare 3) 

 

Vi får ju riktlinjer från SF hur det ska gå till och de har i sin tur tolkat RF. Det är 

någonstans grunden och de är fyra ben som de pratar om de ska stå på: idrottens 

färdigheter, idrottspsykologiska faktorer, social kompetens och organisatoriska 

färdigheter. (lärare 5) 
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Ytterligare skillnader i uttagningsprocessen visar sig när lärarna diskuterar 

användandet av provträningar. Lärare 1, 2, 3 och 5 säger att de använder sig av 

provträningar vid uttagningsprocessen för att konkretisera riktlinjerna, dock skiljer sig 

träningarna åt.  Lärare 2 och 5 berättar att orsakerna till träningarna främst är för att 

elever ska vara välkomna att ställa frågor, prata med ansvarig lärare, få en bild av hur 

de kommande läsåren kommer att se ut och självklart för att träna. Vid dessa 

provträningar ligger vikten inte på att bedöma eleven utan fungerar mer som ett 

tillfälle för lärarna att exempelvis undersöka psykologiska och fysiska förutsättningar. 

Lärare 5 lyfter även att flera provträningar kan förekomma om läraren inte fått chans 

att se alla eller om de vill se mer av de som sökt till NIU.  

 Lärare 3 berättar att provträningen är ett rent bedömningstillfälle där elever 

rangordnas efter olika kvaliteter.  Detta system visar ytterligare tecken på hur olika 

uttagningarna realiseras, vilket visar mönster på lärare 1 tankar och frustration kring 

rättsosäkerheten. 

 

[...]Vi har haft en provträning...eeeh...en provträning och den användes mer 

för att visa upp NIU om de har frågor kring tränare eller upplägg. Det var inte 

i första hand för mig att titta på eleverna och bedöma dem. (lärare 2) 

 

[...]Det är en bedömning, utav de som sökt. Stängd för att bedöma och 

rangordna de som sökt, sedan bestämma vilka som ska få en plats och vilka 

som ska få en reservplats eftersom vi har åtta platser per år. De ska inbördes 

rangordnas efter kvaliteter. (lärare 3) 
 

Fler olikheter upptäcks när lärarna pratar om utförandet av personliga intervjuer. 

Lärare 1, 2 och 5 berättar att de utför intervjuer med elever som de är intresserade av. 

Gemensamt för dessa tre lärare är att de tidigare berättat att de inte väljer ut elever 

efter några prestations- eller nivåkrav. Lärarna diskuterar även ord som ambition och 

intensitet. I motsats till lärare 1, 3 och 5, konstaterar Lärare 3 att varken ambition eller 

intensitet vägs in vid uttagningen. Hen menar på att det inte funnits något behov av 

intervjuer om just en utövares ambition och eller träningsintensitet. 

 

[...]Sen i nästa skede i den här processen det är ju att prata individuellt med varje 

spelare som man är intresserad av. (lärare 2) 
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Lärare 1 hävdar att en bidragande faktor till varför det inte genomförs intervjuer i 

större utsträckning främst beror på tidsaspekten. Hen lyfter exempel där det har 

funnits nästan 100 sökande till en specifik idrott på NIU. Trots att det blir mycket 

ansökningar att gå igenom på kort tid anser RF och många SF att personliga intervjuer 

ska vara en av riktlinjerna. Detta lyfter lärare 1,2 och 5 som en ren omöjlighet om 

ansökningarna är för många.    

Lagidrotter som bland annat lärare 5 ansvarar för, har betydligt mer 

ansökningar än vad lärare 3 och 4 har. Gemensamt för lärare 3 och 4 är att de båda 

ansvarar för individuella idrotter. Intressant att nämna är att trots att lärare 1, 2 och 5 

har fler ansökningar att undersöka, är det lärare 3 och 4 som inte utför intervjuer. 

 Utöver intervjuerna tar även vissa lärare kontakt med respektive elevs 

klubbtränare. Detta är gemensamt för lärare 1, 2, och 5 trots att orsakerna skiljer sig 

åt. Lärare 1,2 och 5 menar att den kontakten utförs för att undersöka, i samråd med 

klubbtränare, hur respektive elev fungerar utefter SF kriterier samt för att veta mer om 

eleverna och deras vardagsmiljö. Lärare 5 gör det för att ta reda på vad eleverna tränar 

på och hur väl de utför en viss övning samt vilken nivå de ligger på. 

 

Då har ju jag kontaktat respektive tränare och sagt kan du utifrån de här kriterierna 

göra en global sammanställning av vilka elever du anser bör komma in på NIU. Då 

måste ju jag någonstans lära känna dem i deras vardag. Då är mitt första steg att 

kontakta coacherna. (lärare 2) 

 

När lärarna diskuterar vad de anser är svårt med uttagningsprocessen ser vi ett 

mönster i deras svar. Alla lärare betonar svårigheten med att välja rätt elever. De 

lyfter att det är svårt att se en talang vid en så kort och komplex process, där flera 

riktlinjer ska vägas in. Lärare 1 tar upp konkreta exempel på när misstag gjorts i 

urvalet av framtida elever. Hen betonar att det är jättesvårt att veta om det är rätt 

elever som börjar och att hen inte gillar bedömningsprocesser som denna i den åldern. 

  Lärare 2 säger också att rata elever är inte något att föredra utan hen vill ta 

med alla elever som söker. Lärare 2 vill gärna ha fler NIU-klasser inom samma idrott 

för att undvika risken med att förlora talanger eller sent utvecklade spelare. Lärare 3 

tycker att svårigheterna med att välja bort en outvecklad elev bottnar sig i 

könsskillnader.     
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 Inom idrotten som lärare 3 är ansvarig för finns det ingen kvotering vid 

uttagningen, tjejerna ställs mot killarna. Utöver detta finns det bara 8 platser att fylla 

vilket ökar risken att några som borde antagits tvingas bort. Lärare 3 framhäver att 

hen inte vet hur killar ska rangordnas gentemot tjejer. Hen fortsätter med att förklara 

att killar generellt sett kan svårare moment på grund av deras styrka och snabbhet. 

Lärare 5 poängterar att risken med att döma ut elever ökar främst för att de inte får se 

dem i tävlingssituation. Hen menar att hur en elev tränar och tävlar är två helt olika 

saker Lärare 1,2 och 5 upplever att de skulle vilja ha mer tid till uttagningen och 

eventuellt bedriva fler provträningar framförallt för att tidsaspekten inte ger lärarna 

möjlighet att se eleverna i deras vardagliga miljö, utföra fler intervjuer samt att 

minska risken för att rata “fel” spelare. 

 

[...]Det här när man bedömer dem i den här åldern...alltså jag har ju...det finns 

jättemycket exempel, det är ju jättesvårt. Jag har ingen aning om det är rätt 

tjejer och killar som börjar. (lärare 1) 

 

Att man vill ta med alla som vill träna. Jag skulle gärna ha dubbelt NIU här 

om jag fick välja… Jag tycker inte att det känns bra att rata spelare. Har man 

drivkraften och vill träna finns ju alla förutsättningar och möjligheter att någon 

gång blomma ut. (lärare 2) 

 

Sammanfattningsvis tyder alla lärares svar på att det finns svårigheter med 

uttagningsprocessen och att hela processen ser väldigt olika ut. Olikheter skiljer sig 

dels på skolor men också idrotter.  

3.2.1 Egenskaper som värderas högt  
Gemensamt för alla lärare var att ord som drivkraft och målmedvetenhet lyftes när de 

svarade på vad de värderade vid en uttagning. Oberoende av om det var lagidrott eller 

individuell idrott svarade lärarna likartat, dock lade vissa lärare till några faktorer. 

 Alla lärare är överens om vikten av att medvetandegöra eleverna om de krav 

NIU ställer på dem under läsåren. De försöker även värdera hur införstådd eleven är i 

form av hur mycket tid som kommer läggas ner på idrotten och om de är beredda att 

göra det. Detta är dock något som främst görs vid intervjuer vilket endast lärare 1, 2 

och 5 hade erfarenhet av. 
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Att man är beredd att träna och lägga ner den tiden som krävs för att träna och 

återhämta sig [...]så det krävs ju en enorm målmedvetenhet för att kunna klara 

belastningen och behålla drivkraften och motivationen. (lärare 2) 

 

För min del, hur man tränar och vilken nivå man tränar på för på NIU-elever ställs det 

krav på att de ska ha en egen målbild och drivkraft, de ska vilja något med sin idrott. 

(lärare 3) 

 

Lärare 3 och 4 diskuterar inte hur de tittar på dessa aspekter utan bara att de värderar 

dem. Vi tolkar det som att lärare 3 och 4 har dessa aspekter i bakhuvudet så att säga 

men det som avgör är de fysiska faktorerna. 

 

3.3 Relativ ålderseffekt          

Relativ ålderseffekt innefattar dels vilken kunskap lärarna anser att de har gällande 

RAE, om och i vilken utsträckning de tar hänsyn till RAE i uttagningsprocessen samt, 

vilka svårigheter den medför vid uttagning.  

 Lärare 1 inledde sitt svar på frågan om hur mycket kunskap hen hade om RAE 

med att säga att hen inte hade så mycket kunskap. Allteftersom lärare 1 fyllde ut sitt 

svar var denne väl förtrogen med fenomenet och dess konsekvenser. Läraren menar 

att problemet med att de yngre eleverna kan ligga efter även är ett problem som finns 

i exempelvis skolans värld. Samma lärare hävdar att ingen som varit framstående 

inom deras fotbollsprogram varit född efter juli.    

 Vidare hänvisar samma lärare till att det finns en hel del statistik på att det är 

så också, att man tappar många av de unga. Lärare 1 gav även ett tydligt exempel på 

en situation där en tidigare elev som varit utmärkande i sin idrott, mött spelare som 

var 9 månader yngre och vilken gav den här spelaren ännu mer fördelar rent fysisk på 

grund av hen var mer fysiskt utvecklad. Läraren lyfter att man inom fotbollen de 

senaste åren pratat mycket om mognad och förutsättningar för U-14 och uppåt. 

 

[...]Man ser att det spelar roll och man kan nu poängtera varför. Den fysiska 

mognaden och de genetiska förutsättningarna är tydligt bland framförallt killar i den 

här åldern. (lärare 1) 
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Lärare 1, i likhet med lärare 2, 4 och 5 betonar att ungdomsidrottare kan vara 

dominanta inom sin idrott på grund av det fysiska försprånget men om samma 

idrottare inte arbetar på sina svagheter kommer spelaren att bli frånsprungen när de 

andra utövarna i samma ålder växer ikapp.   

 Endast lärare 1 och 5 hävdar att detta kan vara starkt kopplat till när på året 

utövarna är födda, övriga lärare menar att de är medvetna om de fysiska skillnaderna 

som kan uppstå i den ålder men har inte reflekterat över om det beror på vilken tid på 

året de är födda. Även lärare 2 förklarar dels vad RAE är men även vilka 

konsekvenserna blir vid en uttagning. trots att hen inleder med att denne inte har 

någon djupare kunskap om RAE. Hen menar även att förmågan att kunna se skillnad 

på någon som är en duktig utövare kontra någon som har fördelar endast på grund av 

att den är fysisk mer utvecklad, det har man som tränare “känsla för”. Denna 

subjektiva bedömning om vem som är duktig eller inte motsäger helt vad både lärare 

3 och 4 anser som viktiga egenskaper vid talangidentifikation. Subjektiviteten är 

något lärare 3 och 4 försöker undvika i allra högsta grad. Även lärare 5 har kunskaper 

om RAE. Hen berättar om så kallade future teams som SF valt att arbeta med när man 

sett att tidigt födda är överrepresenterade i ungdomslandslagen.  

 
[...] Det är en snedfördelning man ser, pojk och flicklandslagen, där är de som är 

födda tidigt på året överrepresenterade men det jämnar ut sig först när man kommer 

upp i A-landslagen. (lärare 5) 

 
För lärare 3 handlar RAE om en tidig selektering mer än den faktiska åldersskillnaden 

som uppstår. Hen menar att för att vara framstående i sin klubb har man redan sållats 

ut innan man når den åldern där man är aktuell för NIU. Läraren nämner inte heller 

något om åldersskillnaden som uppstår bland utövare som är födda samma år. Hen 

lyfter istället den problematik som uppstår hos utövaren när denne går in i pubertet 

och de svårigheter det medför.    

 För lärare 4 handlar RAE mycket om att fortsätta motivera dem elever som är 

mitt uppe i puberteten som i många fall kan ställa till det, både mentalt och psykiskt. 

Hen menar på att här tappar idrotten generellt många unga utövare. Innan man kan dra 

fördelar av de pubertala förändringar som sker är risken hög att många tappar 

motivationen till att träna menar samma lärare. Hen upplever dock att killarna har det 

lite lättare, de blir nästan bara bättre. Tjejerna däremot, blir både tyngre och kroppen 
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förändras. Läraren nämner att ansvaret ligger på ansvariga tränare att pusha och hjälpa 

dem på traven för hen hävdar att det kommer lossna för dem som har det tufft under 

puberteten.   

 På följdfrågan om lärare 4 märker någon skillnad bland elever som är födda 

tidigt respektive sent på året svarar hen nej. Istället lyfter läraren att man i den ålder är 

omogen och i vissa fall inte har möjlighet att fatta rationella beslut som kan komma 

att påverka deras idrottsliga karriär på lång sikt. 

3.3.1. Förhållningssätt till RAE kopplat till uttagningsprocessen 
Gemensamt för lärarna är att de inte tar hänsyn till RAE i uttagningsprocessen. 

Svårigheterna som lärarna lyfter handlar dels om att bedömningen sker här och nu, 

dels att det är svårt att förutse om någon kommer att utvecklas eller inte. En utövare 

kan ha haft en bra utveckling fram tills en given punkt när den når sitt max, den 

punkten kan komma när som helst. Ytterligare en aspekt som de intervjuade lärarna 

lyfter är att man i hela skolvärlden arbetar med rena åldersspann, det finns inte något 

direkt utrymme att ta hänsyn till när någon är född, alla är lika gamla från och med 1 

januari.  

Lärare 3 lyfter att till skillnad från klubblagsverksamheten, har NIU inte 

möjlighet att arbeta med överlappande åldersgrupper. Kopplat till RAE uppstår 

således ett problem om det förfaller sig så att en elev som inte kommer in till hösten 

kanske skulle kunnat komma in till våren. Lärare 2, 3 och 5 är dock överens det är 

svårt att sia in i framtiden, man vill hålla den subjektiva bedömningen borta från en 

uttagningsprocess så långt som möjligt. Om vi ser att någon är lovande så är det ju 

fortfarande ingen garanti att den kommer att bli en elitidrottare i framtiden med idrott 

som yrke. ���  

Problemet med att det blir en subjektivitet, gällande någon som skulle kunna 

bli bra på sikt är alla lärare överens om. Lärare 3 och 4, som båda representerar 

individuella idrotter, poängterar vikten av att kunna luta sig mot ett så objektivt beslut 

som möjligt. En fördel med att anta någon som inte är helt fysiskt utvecklad menar 

lärare 5, i motsättning till lärare 3 och 4 förhållningssätt är att man ger möjlighet till 

utövare som inte är lika fysiskt utvecklade att våga chansa mer i närkamper i NIU 

verksamhet. Hen menar att eftersom skolan inte är kopplad till något seriesystem där 

det handlar om att vinna matcher kan man uppmuntra spelare att “våga”. En liten 

spelare som annars skulle bli uppkäkad kan i NIU verksamhet träna på svåra moment 
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utan att riskera att bli bänkad till helgens matcher. ���  

 Sammanfattningsvis hävdar alla lärare att man som utövare är sent född på 

året, blir utsatt för en orättvis uttagning. Samtliga lärare konstaterar även att de inte 

tar någon hänsyn till RAE i uttagningen i dagsläget. De nämner även att det vore 

optimalt att följa eleverna som ansöker till NIU, under en längre tid, för att få en så 

rättvis bedömning som möjligt. Varför detta inte genomförs i dagsläget påstår lärarna 

bero på att resurserna saknas. 
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4 Diskussion 
Diskussionen kommer att presenteras utifrån studiens resultat och frågeställningar. 

Tidigare forskning kommer även att tas i beaktning samt RAE som teoretiskt 

ramverk. Syftet med studien är att undersöka hur lärare realiserar uttagningsprocessen 

till NIU samt hur de förhåller sig till RAE i uttagningsprocessen. 

4.1 Hur realiseras uttagningsprocessen? 
Något som framkommit under intervjuerna med lärarna är hur annorlunda varje 

process ser ut. Resultatet visar att det skiljer sig hur man ser på, och förhåller sig till 

uttagningsprocessen mellan individuella idrotter kontra lagidrotter. Olikheterna visar 

sig i form av användandet av provträningar, intervjuer, vad lärare och tränare 

bedömer men även hur ansvarigt SF har tolkat RFs riktlinjer. 

  Dessa olikheter bidrar i sin tur till den rättsosäkerhet som uppkommer och 

även till viss del dålig kvalité på vissa skolor. Detta leder till en frustration som lärare 

1 och lärare 2 lyfter, i samband med processen. De anser att istället för att lägga kraft 

på ett likvärdigt bemötande gentemot elever och en kvalitativ utbildning, bildas en 

konkurrenssituation där det viktigaste är att locka till sig elever. (Lund & Liljeholm 

2012, s.16)  

  Vid realiseringen av uttagningen får faktorer som erfarenhet, utbildning, 

bakgrund och tidsaspekt en betydande roll utifrån lärarnas perspektiv att tolka de 

givna kriterierna (ibid s. 17). Lärare 1 och 5, som hade längst erfarenhet och även var 

högst utbildade för läraryrket, visade på en trygghet samt en kvalité i deras arbete med 

processen. Intressant mönster är att dessa två är de enda utbildade lärarna då lärare 2, 

3 och 4 är utbildade tränare. Denna rättsosäkerhet som råder går dock inte att skylla 

på lärarna eller tränarna i detta fall. Samarbetet mellan SF, RF samt Skolverket måste 

bli tydligare. Utifrån resultatet konstaterar vi att det är där emellan samarbetet brister 

vilket även Lund och Liljeholm (2012, s. 19) påpekar med att kalla samarbetet för 

“rörigt och otydligt”. 

  Av intervjusvaren framkom det att uttagningarnas innehåll skiljde sig åt. 

Lärare 1,2 och 5 betonade att de hade provträningar samt personliga intervjuer med 

elever. Provträningarna var inte ett officiellt bedömningstillfälle utan menat som ett 

tillfälle för elever att träna, se skolan, ställa frågor om upplägg och träffa ansvarig 

lärare. Att använda ett sådant uttagningssystem gör det lättare för lärarna att se de 
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faktorer som King (2013) nämner som avgörande. Under intervjuer kan de ställa 

frågor som berör drivkraft, disciplin, vilja, dedikering och effektivitet. RF (2012-10-

24) poängterar också att idrottspsykologiska, sociala färdigheter samt studieambition 

ska prövas genom intervjuer.  Detta är något som lärare 3 och 4 inte använder sig av 

då de använder sig av rena prestationskrav och tester som kriterium. Risken med 

dessa prestationskrav blir att tränare blir partiska på grund av den fysiska mognad 

som råder, ännu mer då intervjuer och provträningar uteblir. (Cripps, Hopper & Joyce 

2016)    

  De prestationskrav som diskuteras är förvisso något som respektive SF arbetat 

fram fast lärare 3 och 4 bakgrund också har spelat roll i utformningen av 

uttagningsprocessen. Båda saknar lärarutbildning och kommer från en värld av 

elitidrott där mycket handlar om prestation. Lärarutbildningen har, enligt vår kunskap, 

en infallsvinkel som syftar till att inkludera och låta alla ges chansen till utveckling. 

Genom att redan från början ha en viss nivå som krav sållas många bort i ett för tidigt 

skede.  

  Då det uttryckligen står att RF (2012-10-24) tillhandahåller respektive SF en 

intervjuguide ställer vi oss frågan vart kommunikationen brister, varför utförs inte alla 

kriterier? I vissa fall anser vi att det absolut kan bero på tidsaspekten, en ekonomisk 

fråga eller att lärarna helt enkelt inte vet hur de ska gå tillväga. Vidare kan det även 

diskuteras att kraven på de som arbetar med NIU ska höjas. Ska exempelvis alla 

tränare ha någon form av lärarutbildning, komplettering eller vice versa? 

  I dagsläget får respektive lärare riktlinjer från SF där det står vad som ska 

bedömas. Hur bedömningen ska gå till, rent konkret, blir oftast en tolkningsfråga. För 

att underlätta denna bedömning kontaktas hemmatränaren för att undersöka en elevs 

utvecklingskurva, hur deras vardagsmiljö ser ut och hur drivna de är. Detta utförs av 

lärare 1,2, 5 och i vissa fall 3. Att inte detta är ett krav från SF ger ännu mer belägg 

för vår, lärare 1, lärare 2 och forsknings (Lund & Liljeholm 2012) tro på att en 

rättsosäkerhet råder. För att gynna en elevs utveckling poängterar vi att alla ansvariga 

runt eleven ska kopplas in. Saknas en dialog med hemmatränare har lärare och tränare 

ingen aning om eleven är redo för NIU, då det enda de har att utvärdera efter är själva 

uttagningen. Vidare kan samtal med hemmatränare förbereda lärare för de elever som 

anses ha en positiv utvecklingskurva, men kanske inte riktigt når kraven än.       

  Slutligen framgår det hur olika uttagningarna ser ut för olika idrotter. Då vissa 

tolkar riktlinjerna på ett sätt och försöker utföra allt som står, lägger andra fokus på 
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saker som kan leda till exkludering och risk för att tappa 

talanger.                                         

4.2 Vilka svårigheter ser lärarna med uttagningsprocessen? 
Elever exkluderas alltför ofta på grund av orsaker som budget eller tillgång på tränare 

vilket Pease, Locke och Burlingame (1971) kom fram till redan för 40 år sedan. Detta 

påvisar även Lund och Liljeholm (2012) när de konstaterar att ekonomin som lagts på 

NIU inte räcker till. Samtliga lärare svarar även att ekonomiska faktorer spelar roll 

vid risken för exkludering. Lärare 4 svarar exempelvis att hen bara har 12 platser 

totalt på 3 år att fylla. Det faktum att lärare 4 representerar en individuell idrott är 

irrelevant, då ett lågt antal platser ändå bidrar till en oönskad exkludering.  När 

uttagningsprocessen sätts igång har lärare kort tid på sig att ta in alla ansökningar, 

utvärdera elevernas potential, bedriva provträningar, hålla intervjuer och prata med 

hemmatränare. Exempelvis, svarar Lärare 1 att hen fått in över 100 ansökningar, i 

enbart en idrott. Vi får en förståelse för att lärarna kan ha svårigheter med att följa alla 

riktlinjer ordagrant. Detta gör att vissa aspekter åsidosätts, inte bara i brist på kunskap 

utan främst tid.  

  En av dessa punkter är RAE som idag har en stor roll inom idrott samt att det 

finns flertalet forskningsrapporter på fenomenet. Hur denna riktlinje konkret ska 

följas och utformas saknas det dock information om. Vidare konstaterar vi att så länge 

lärarna inte får hjälp, kvaliteten ökar och riktlinjerna tydliggörs är NIU inte en 

verksamhet att räkna med i framtiden, då risken finns att nuvarande system leder till 

exkludering och ett gynnande av fenomenet RAE.   

  Gemensamt för alla lärare var deras rädsla för att rata en möjlig talang, en elev 

som är sen i utvecklingen. När detta görs ökas risken för exkludering som diskuteras i 

tidigare forskning. (Capstick & Trudel 2010; Seifried & Casey 2012; Barnett 2007) 

Faktorer som låg självkänsla, skolfrånvaro och att de drar sig undan från sociala 

sammanhang är det som påverkas vid exkludering. Lärarna och tränarna behöver 

hjälp vid uttagningsprocessen för att undvika dessa risker. Det framkommer inte hur 

de ska hantera kommunikationen med de elever som inte kommer med i laget.  
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4.3 Hur förhåller sig olika lärare till RAE vid uttagningsprocessen         
Samtliga av de intervjuade lärarna nämner att de inte aktivt tar hänsyn till RAE i 

uttagningsprocessen. Lärare 2 och 5 är de lärare som säger att de tar hänsyn till den 

fysiska mognaden i uttagningen men att vilken tid på året de elever som ansöker till 

NIU är födda, inte är något de tar hänsyn till. Med bakgrund i existerande forskning 

(Musch & Grondin 2001; Barnsley & Thompson 1988; Andronikos et al. 2016 & RF 

2012-10-24) är det anmärkningsvärt att RAE inte är något lärarna arbetar med i större 

utsträckning       

  Ansvariga lärare och tränare för uttagningsprocessen anser inte att detta är ett 

tillräckligt stort problem för att vilja arbeta för att motverka detta. I den grupp som 

ansvarar för uttagningen på varje skola lyfts inte detta som en punkt att ta hänsyn till. 

Samtliga intervjuade lärare pratar om pubertala skillnader och var någonstans de 

sökande är i sin fysiska utveckling men inte kopplat till vilken tid de är födda på året. 

Lärare 2,3 och 5 lyfter att en svårighet med detta är att bedömningen av eleverna ska 

baseras på vad de ser här och nu. Detta är märkligt då det är i direkt motsättning till 

RFs riktlinjer då ett av RF krav är att man vid en uttagning ska ta hänsyn till RAE vid 

uttagning till NIU. Lärarna själva hävdar dock att tiden inte räcker att ta hänsyn till 

RAE i den utsträckning som efterfrågas. Detta på grund av tiden för varje lärare är 

begränsad men om det är ett krav från RF bör det ligga i varje lärares intresse att 

uppfylla dem kraven. 

I intervjuerna framkom det, att det finns en rädsla hos ansvariga lärare att rata 

någon som är en så kallad “late bloomer” (Pease, Locke & Burlingame 1971; 

Capstick & Trudel 2010; Seifried & Casey 2012; Barnett 2007). Men det faktum att 

lärarna inte vill riskera att neka någon plats som kan komma att utvecklas och bli 

professionell idrottare över tid samtidigt som de uttrycker att de inte arbetar med RAE 

i uttagningsprocessen blir väldigt motsägelsefullt. De själva uttrycker problematiken 

som uppstår med att alla som söker till NIU räknas som lika gamla men arbetar ändå 

inte systematiskt för att motverka detta. Av resultatet framgår det att i dagsläget 

arbetar intervjupersoner med RAE utifrån ett mer subjektivt perspektiv. Lärare 1,2 

och 5 anser att de har “öga” för vem som skulle kunna komma att bli duktig i en 

framtid och litar till sin magkänsla vid uttagningen.  Lund och Liljeholm (2012) 

hävdar också att instruktörer vid NIU utgår i hög grad från sin intuition och erfarenhet 

när de bedömer talang. Vem som har potential att utvecklas vid NIU bedöms med 
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andra ord efter erfarenhet intuition. Denna höga grad av subjektivitet menar istället 

lärare 3 och 4 att det är något som de försöker undvika i så stor utsträckning som 

möjligt. Dessa två lärare strävar istället efter att, vid uttagningen, endast utgå från; 

resultat, meriter, och placering som underlag vid en uttagning.          

Subjektiviteten ökar rättsosäkerheten som vi varit inne på tidigare men i 

slutändan konstaterar vi att lärare 3 och 4 förhållningssätt är just en av grundbultarna 

kring problematiken kring RAE. Om ansvariga för uttagningen stirrar sig blind på 

tidigare resultat utan någon som helst hänsyn till att det kan förekomma 

åldersrelaterade skillnader i den fysiska mognaden tror vi risken för RAE ökar då 

fysisk fördel ofta blandas ihop med talang. (Musch & Grondin 2001, s. 166. 

 

4.4 Sammanfattande diskussion       
Studien resultat belyser ett problem som finns i och med den rättsosäkerhet som råder 

vid uttagningsprocessen till NIU. Då varje SF, utifrån RFs riktlinjer, har sina egna 

riktlinjer över vad som konkret ska bedömas menar vi på att detta kan bli ett stort 

problem. Främst eftersom alla uttagningar ser olika ut och vi tror att faktorer som 

RAE lätt kan glömmas vilket medför att många elever otursamt förbises. Vidare anser 

vi att talangidentifikationen blir en process styrd av lärarnas eller tränarnas 

magkänsla. Det blir således svårt att utföra en likvärdig uttagning och ha ett likvärdigt 

bemötande mot eleverna om lärarna använder sig av olika metoder. Ytterligare en 

problematik är att tidigare prestationer används i för stor utsträckning vid selektering.  

 Studien visade att RAE är utbrett fenomen men något som inte tas hänsyn till 

uttagning till NIU. Detta trots att RFs riktlinjer betonar detta. Är det så att lärare vid 

NIU behöver arbeta med överlappande åldersgrupper för att få en rättvis bedömning 

vid uttagningsprocessen? Eller ligger problemet i lärarnas förmåga och kunskaper om 

att göra en rättvis bedömning om vem som ska identifieras som en talang? 

 

4.5 Slutsats 
Resultaten är överensstämmande med tidigare forskning om RAE och 

talangidentifikation. Lärare är förtrogna med fenomenet men kunskapen kring hur det 

kan motverkas är bristande. Studiens resultat visade på liknande brister som finns 

inom föreningsidrotten och tidigare forskning (Roberts & Fairclough 2012, s. 86-98 ). 

Ansvariga för uttagning och selektering tar för lite hänsyn till RAE vilket är 
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anmärkningsvärt med tanke på den mängd forskning som hävdar motsatsen. Att RFs 

kriterier för talangidentifikation och uttagning till viss del är öppen för tolkning kan 

vara en av orsakerna. Eller ligger det hos lärarna/tränarna? Har de ansvariga för 

uttagningsprocessen inte tillräckligt med utbildning och kunskap för att hantera dessa 

tolkningsbara kriterier blir det svårt att få en likvärdig uttagning.    

4.6 Metoddiskussion 
Med vår kvalitativa ansats och genomförande av intervjuer var målet att ta reda på hur 

lärarna upplever uttagningsprocessen samt deras förhållningssätt, tankar och känslor i 

arbetet med RAE. Med detta som utgångspunkt kändes vårt val av metod relevant. Vi 

fick relativt snabbt tag på de två första personerna som kunde ställa upp på intervjuer. 

Dock blev det svårare att få tag på fler intervjupersoner därefter. Vissa lärare svarade 

inte på mail, vissa svarade alldeles för sent och andra hade helt enkelt inte tid. Detta 

bidrog till att vi inte kunde utföra intervjuer på antalet olika skolor vi hade tänkt oss. 

Detta kan ha påverkat resultatet något då det råder olika NIU-kulturer på olika skolor. 

Trots detta fick vi en mångsidig skara av lärare och tränare från både lagidrotter och 

individuella idrotter vilket vi menar på gav oss ett bredare resultat. ���  

 Det går inte att dra generella slutsatser med endast fem intervjupersoner, för att 

göra detta hade vi behövt intervju fler individer. De flesta intervjuer varade lika länge 

med undantag för en lärare som hade en tendens att tala väldigt fritt vilket ledde till 

att hen glömde vad som frågats. Även om denna lärare kunde svara utöver studiens 

syfte erhöll vi rikliga svar från hen som senare kunde användas i resultatet. 

Intervjuguiden testade vi innan vilket gjorde att vi kände en trygghet i att den var rätt 

utformad och svarade på våra frågeställningar. 

4.7 Vidare forskning 
Denna undersökning skulle med fördel kunna bidra till framtida forskning gällande 

hur talangidentifikation påverkar RAE. Det skulle vara intressant att undersöka fler 

idrotter, på fler skolor och i fler delar av landet för att kunna dra generella slutsatser.  

  För vidare forskning skulle det vara intressant att göra en jämförelsestudie 

mellan olika NIU skolor i landet med hjälp av enkätdata. Till exempel hur lärare 

förhåller sig till RAE i skolor kring Stockholmsområdet jämfört med en eller flera 

skolor i Norrbotten. De geografiska skillnaderna och framförallt skillnaden i urval av 
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elitsatsande unga skulle kunna påverka i vilken utsträckning lärare arbetar med RAE. 

Ytterligare faktorer som skulle kunna påverka är att resursfördelningen kan se olika ut 

mellan olika NIU i olika kommuner, även socioekonomi och etnicitet kan se olika ut. ��� 

 Gemensamt för alla lärare var att i de team som ansvarar för uttagningen till 

NIU kommer RAE aldrig på tal. Om problematiseringen började, eller snarare tog vid, 

efter att RF påpekat detta redan där, i de redan befintliga talangidentifikationsteam 

som finns runt om på skolorna skulle de kunna undvika att RAE får en så stark 

dominans i vissa idrotter. (Lund & Liljeholm, 2012 s. 19) 

  En modell som hade varit intressant att undersöka, i de idrotter där RAE är som 

mest utbrett, är möjligheten till parallella uttagningar till NIU likt de så kallade future 

team (ibid, s. 41). Lund och Liljeholm (2012, s. 41) diskuterar en liknande indelning 

med benämningarna NIU-elit samt NIU-talang. De menar att en sådan organisation av 

NIU skulle skapa förutsättningar för idrottslig utveckling som också hanterar den 

kunskap som råder i dagsläget kring just talangidentifikation och talangutveckling. 

(ibid)      
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka fem lärares syn på talangidentifikation, hur de 

realiserar uttagningsprocessen till NIU samt hur de förhåller sig till RAE i 

uttagningsprocessen. 

4. Hur ser lärarna på talangidentifikation  

5. Hur realiseras uttagningsprocessen vid NIU och vilka utmaningar ser lärarna 

med uttagningsprocessen? 

6. Vilken kunskap har, och hur förhåller sig lärarna till RAE vid 

uttagningsprocessen? 

 

Vilka sökord har du använt? 

EAP, NIU, Specialidrott, elite athlete programs, talangidentifikation, talent 

identification, top sports schools, coach selection, try out, relative age effect, elite 

academy, try out difficulties 

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog, Diva på GIH, EBSCHO,  SportDiscus 

Sökmotorer på webben: Google, Google Scholar 

Sökningar som gav relevant resultat 

SportDiscus: EAP, talent identification, coach selection, relative age effect 

Google Scholar: coach selection, talent identification, relative age effect 

Kommentarer 

Till denna studie har även material från tidigare uppsatser och kurser i utbildningen 

använts samt förslag från handledare. 

Då den senaste läroplanen är relativt ny har det varit svårt att hitta forskning som 

berör den nya läroplanen. I övrigt har vi hittat material som är bra och relevant för 

studiens syfte. 
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Bilaga 2 

Samtyckesbrev  

 

Hej! 

 

Vi heter Samuel Desport och Fernando Holmqvist och vi läser vår sista termin på 

ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasiet(specialidrott) på Gymnastik- 

och idrottshögskolan. Under denna termin skriver vi vårt självständiga arbete på 

avancerad nivå som motsvarar 15hp. 

 

Syftet med vår undersökning är att undersöka hur uttagningar till NIU påverkas av 

relativ ålderseffekt . För insamling av data skulle vi därför vilja intervjua just dig. 

Studien avser att följa de forskningsetiska principer som gäller för god forskningssed . 

Det betyder att ditt deltagande är frivilligt och att du kan avbryta ditt deltagande när 

som helst. Allt insamlat material kommer att förvaras säkert och du som medverkar 

kommer att avidentifieras innan vi påbörjar analysarbete samt vara anonym vid 

publikationen. Materialet kommer endast att användas för forskningsändamål. 

 

Om du har några frågor kring studien är det bara att ta kontakt med oss: 

 

Samuel Desport                               Fernando Holmqvist 

XXXX     XXXX  

 

Genom att skriva under detta dokument godkänner du ditt deltagande i vår studie 

samt har tagit del och förstått dina rättigheter med deltagandet. 

 

---------------------------------------                             --------------------------------------- 

Ort och datum                                                          Deltagarens namn 

                                                                     

                                                                                ----------------------------------------

- 

Deltagarens underskrift 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

1.     Berätta lite om dig själv, din utbildning och ditt yrke? 

2.     Hur går uttagningsprocessen till? (följdfrågor kan vara att diskutera om 

uttagningarna sköts själv, i team eller SF? Vem som gör vad, vem som är med 

och påverkar) 

3.     Vad anser du är de största svårigheterna/utmaningarna med 

uttagningsprocessen? 

4.     Vad värderar just du vid en uttagning? 

5.     Vad är talangidentifikation för dig? 

NIU och RAE 

1.     Vad har du för kunskap om RAE och dess konsekvenser? 

2.     I vilken utsträckning tar ni hänsyn till ålder vid uttagningen till NIU 

3.     Hur tar ni hänsyn, rent systematiskt, till RAE? (exempel, diskutera ev. 

erfarenheter) 

4.     Vad anser du är de största svårigheterna med RAE och uttagningsprocessen? 

Framtidsaspekten 

1.     Om du fick önska något annorlunda i uttagningen i framtiden, hur skulle den 

se ut? 

För att få så uttömmande svar som möjligt kommer vi använda oss av  följdfrågor likt; 

●      “Hur tänker du då?” 

●      “Kan du utveckla det” 

●      “Varför/varför inte?” 

  



 41 

Bilaga 4 

Riksidrottsförbundets riktlinjer  

Riksidrottförbundets riktlinjer för urval till riksidrotts- 
gymnasier och nationellt godkända idrottsutbildningar  

Principer och utgångspunkter som ligger till grund för RF:s 
riktlinjer och SF:s framtagande av kriterier för urval.  

 Styrdokument och formellt antagna riktlinjer  

 • Gymnasieförordningens reglering gällande idrottslig antagning till RIG och 
NIU:  Den sökande som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen ska ges företräde vid urval till utbildning. Vid urval till program 
gäller kap 7. (26§ (RIG) & 30§ (NIU))   

 • RF:s syfte med RIG & NIU:  ”Syftet med riksidrottsgymnasierna är att 
erbjuda stöd till talanger med bäst förutsättningar att som seniorer nå nationell 
eller internationell elit och för dem skapa goda möjligheter att kombinera 
elitidrott och utbildning genom ett individanpassat, flexibelt och kompetent 
stöd i en kvalitetssäkrad studie- och elitidrottsmiljö präglad av glädje, 
utveckling och resultat.”   

 • RIG och NIU erbjuder en elitmiljö i kombination med studier. RIG/NIU 
vänder sig till de ungdomar som har önskemålet och viljan att kombinera med 
elitidrott med studier. 

Definition av och perspektiv på elitidrottsutövare: 

• SF:s egen definition av en elitidrottsutövare.  

-En idé om morgondagens elitidrottsutövare från avdelningen för elitidrott och 
utbildning (RF):  

”Morgondagens elitidrottsutövare är de unga idrottare som på olika nivåer bedriver 
tränings- och tävlingsverksamhet efter en långsiktig utvecklingsplan med målet att nå 
nationell och internationell elit.”  

• Bedömningen av en elevs kvalifikationer görs i enlighet med den nya referensramen  
EQF. I detta ramverk är kunskap, färdighet och kompetens centrala begrepp för 
bedömning av kvalifikationer.  

B) Kunskaper baserade på vetenskapliga studier på området 
talangidentifikation och talangutveckling  

 • Relativ ålderseffekt (RAE). Sambandet mellan fysiskt samt psykisk mognad 
och talangidentifikation. Forskning visar att det råder en överrepresentation av 
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spelare/utövare födda tidigt på året inom olika idrotter och på RIG. SF 
behöver problematisera huruvida RAE påverkar 
talangidentifikationsprocessen.   

 • Vi finner inte talanger utan vi utvecklar dem. Fokus bör därför ligga på 
elevens utvecklingspotential, snarare än identifikation utifrån tidigare 
prestationer.  

En kort begreppsförklaring: Kunskap är teoretisk eller faktabaserad kunskap om ett 
visst område. Färdighet är förmågan att tillämpa kunskaper och beprövad erfarenhet 
att lösa viss uppgift, att veta hur något ska utföras. Kompetens är förmåga att använda 
kunskaper och färdigheter, samt ansvar och självständighet. Kompetens är också ha 
ett kritiskt reflekterande förhållningssätt.  

 

Bedömningsområden vid antagning  

En elev som blivit antagen till riksidrottsgymnasium eller nationellt 
godkänd idrottsutbildning ska ha genomgått bedömning inom följande 
områden:  

 • Idrottsspecifika kunskaper och färdigheter  

  −  Träningsbakgrund (erfarenheter, utövat andra idrotter, 
träningsmängd)  

  −  Tidigare prestationer (tävlingsresultat och utvecklingskurva)   

  −  Relativ ålderseffekt (iaktta huruvida det har betydelse för 
bedömningen att utövaren är född tidigt alt. sent på året),   

  −  Idrottsfysiologiska förutsättningar (fysiska förutsättningar och 
färdigheter: fysiska indikatorer såsom snabbhet, kondition, kroppsliga 
förutsättningar),   

  −  Tekniska förutsättningar och färdigheter (utförande av centrala 
moment i den specifika idrotten),   

  −  Taktiska förutsättningar och färdigheter (spelförståelse).   

 • Idrottspsykologiska färdigheter och förutsättningar   

− Attityd, vilja, motivation, hängivenhet, ”driv”.  

• Sociala färdigheter och förutsättningar  

− Livskunskaper (”life skills”), fungera i grupp, mognad och socialt stöd. • 
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Organisatoriska färdigheter och förutsättningar  

− Insikt om vikten av att organisera och planera sin vardag för att skapa goda 
förutsättningar att prestera både idrottsligt och studiemässigt, samt en god balans dem 
emellan.  

• Studieambition − Behov av och förutsättningar att kombinera elitidrott med 
studier, seriös  

attityd till skolarbetet. Bedömning sker innan de söker program.  

Utifrån ovan riktlinjer görs en analys av elevens kapacitet inom samtliga områden. 
Bedömningen av elevens framtida utvecklingspotential sker mot den av SF framtagna 
kravanalysen och utvecklingstrappan. Det är upp till SF att bestämma på vilket sätt de 
olika bedömningsområdena, framtagna kriterierna samt individens kvaliteter ska 
viktas mot varandra.  

 

SF tar fram kriterier  

Utifrån de av RF framtagna riktlinjerna skall SF utarbeta specificerade 
kriterier mot vilken individen ska bedömas. Kriterierna skall 
överensstämma med SF:s kravanalys för vad som krävs att nå nationell 
och internationell elit samt nå sin fulla potential som människa och 
idrottare.  

Metoder för urval  

Det åligger SF att utveckla metoder för de idrottsspecifika 
bedömningsområdena. RF kommer dock att utveckla en intervjuguide till 
stöd för SF.  

 • Uppvisande av specialidrottsliga färdigheter och förutsättningar 
sker genom observationer, tester, tidigare prestationer såsom 
tävlingsresultat eller ranking etc. Tas fram av SF   

 • De idrottspsykologiska och sociala färdigheterna och 
förutsättningarna samt studieambition prövas genom intervju. 
Intervjuguide tas fram av RF.   

 • ”Praktiskt förnuft”, dvs. den tysta kunskap och erfarenhet som 
tränarna har införlivat, utifrån vilken de identifierar vad de menar 
är en talang, utgör en subjektiv bedömning. SF tillsammans med 
tränare reflekterar över vilka värderingar och utgångspunkter som 
ligger till grund för den subjektiva bedömningen.   
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 • Vägledande samtal där de potentiella eleverna skall ges kunskap 
och insikt om vad som krävs för att gå på RIG/NIU liksom för att 
bli elitutövare. Vägledningen skall hjälpa eleven att fatta beslut om 
denne har vad som krävs för att gå på RIG/NIU. Exempel tas fram 
av RF men anpassas av SF.  Kvalitetssäkrande arbete  SF:s 
antagningsprocess och framtagna kriterier skall dokumenteras. Den 
skall biläggas den VP som SF årligen lämnar in till RF. Där ska ges 
en kortfattad beskrivning av hur antagningsprocessen ser ut samt 
framgå vilka kriterier SF har för antagning.   

 


