
Högskolan i Halmstad 

Sektionen för Hälsa och Samhälle 

Box 823 

301 18 Halmstad 

 

 

 

 

 

 

 

Vad lär sig våra unga handbollstalanger? 

– En studie om situerat lärande i två svenska ungdomshandbollslag. 

Hampus Eskilsson, Daniel Lindgren 

PEDIDRC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogik inriktning idrott 61-90 hp 

HT, 2011 



1 

 

Förord 

Till en början vill vi passa på att tacka alla som hjälpt oss under uppsatsskrivandet och gjort 

det möjligt för oss att genomföra vår C-uppsats. Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare 

Eva-Carin Lindgren som från första stund bidragit med konkreta tips, kunskaper och visat stor 

delaktighet och intresse i vårt arbete. Vi vill dessutom tacka alla spelarna som deltog i våra 

intervjuer samt de två föreningar som ställde upp så att vi kunde genomföra våra 

observationer. Dessutom vill vi passa på att tacka vår handledningsgrupp som under tidens 

gång kommit med konstruktiva förslag till förbättring kring vår C-uppsats och för spännande 

diskussioner om pilgrimsfalkar. 

 

Tack så mycket! 

 

Hampus Eskilsson och Daniel Lindgren 

Halmstad Högskola, Januari 2012 
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Sammanfattning 

Talangutveckling handlar om att skapa framtidens idrottsstjärnor. Bakgrunden till den här 

studien är antagandet att ungdomarna lär sig så mycket mer än bara färdigheter inom en viss 

idrott genom en talangutveckling. Att lärandet även består av sociala möten, personlig 

utveckling och ett engagemang för sin nästas välbefinnande. Den här studien är en studie om 

situerat lärande inom två svenska ungdomshandbollslag med syfte att få reda på vilket lärande 

som kommer till uttryck i deras praktikgemenskaper. Med frågeställningar om hur 

engagemang, drivenhet, deltagande och identitet kommer till uttryck är det lärandet runt 

omkring handbollsfärdigheterna som kommer synas och belysas. Studien är en etnografisk 

studie med observationer som huvudsaklig datakonstruktionsmetod och intervjuer som 

kompletterande metod. Resultatet visar att engagemang och drivenhet ofta kommer till uttryck 

genom feedback till varandra. Lagmedlemmarna blir till hjälptränare och en ny källa till 

utvecklingsfeedback. Vidare visar resultatet att fullvärdiga deltagare kommer till uttryck 

genom att vara mer villiga till att vara med i lagets beslutsfattande och ofta ha en tydligare roll 

på och utanför planen än vad de perifera deltagarna är och har. Slutligen kommer identitet till 

uttryck genom den personliga utvecklingen som de upplever sig få. Ungdomarna nämner att 

de utvecklat trygghet, självsäkerhet och mognad genom att ha spelat handboll. 

Nyckelord: Situerat lärande, handboll, talangutveckling, ungdom 
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Inledning 

 

Idrott lägger i många människors liv en grund för välbefinnande och hälsa, kroppens 

motoriska utveckling och för människors sociala behov. Idrotten kan också vara en del i att 

människor utvecklar känslor och funderingar kring vad som är rätt och fel, bra och dåligt, värt 

att berömma och vad som inte ska uppmuntras. Om normer och värderingar helt enkelt. 

Idrotten är en arena där individer lär sig saker om sig själva. De skapar uppfattningar om den 

egna förmågan, om sina kroppar och hur dessa ska se ut. Lärande som kommer att påverka 

dessa individers livsstil på något sätt (Engström, 2002). 

Även identiteter skapas, utvecklas och påverkas av idrotten. Det som en individ gör på 

fritiden visar vem denna individ är vilket ger en viss social status i umgängeskretsen och 

skapar en identitet genom uttrycket av smak och val av livsstil. En variabel i hur mycket 

social status eller vilken identitet som bildas är framgång eller förmåga inom idrotten. Är 

individen en duktig utövare, om individen tränar flitigt eller om det går bra för dennes lag så 

kan statusen öka (Nilsson, 2002). 

I denna studie kommer begreppet ”talangutveckling” att användas för att förklara vilken 

aktuell situation de studerade ungdomarna är i. En talangutveckling är ett löst begrepp som 

faktiskt kan innefatta all sorts träning på alla nivåer i alla idrotter. Det som talangutveckling 

står för i den här uppsatsen är den satsning på ungdomarna och den träning ungdomarna gör i 

föreningarna som har som mål att göra dem redo att nå en elitnivå. Ett begrepp som annars 

skulle kunna användas som substitut till ”talangutveckling” är ”spelarutveckling” som tar bort 

det elitiska målet med de aktivas träning. Talangutveckling är dock det begrepp som valts att 

användas då båda föreningarna strävar efter att nå en elitnivå.  

Forskningen kring talangutveckling och dess natur är mångfaldig. Sådan forskning kan inrikta 

sig mot när och hur talangutvecklingen bör börja (Baker, 2003; Baker, Cobley & Fraser-

Thomas, 2009) eller hur ungdomar kan uppleva talangutvecklingen genom studier kring 

påfrestning och gemenskaper (Bruner, Munroe-Chandler & Spink, 2008; Light & Nash, 

2006). Det som inte förekommer så ofta inom forskningsområdet kring talanger och 

talangutveckling är undersökningar kring vad de unga lär sig av talangutvecklingen och av sin 

upplevelse utav denna. I denna studie kommer en social lärteori, situerat lärande (Wenger, 
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2000), att stå i fokus för att belysa vad det är för lärande som kommer till uttryck i de 

situerade aktiviteter där lagen, som studien handlar om, möts.  

En dansk studie om situerat lärande i ett ungt elitfotbollslag visade på olika situationer där 

spelarna i ett fotbollslag lärde sig olika mycket och olika saker i (Christensen, Nørgaard 

Laursen & Kahr Sørensen, 2011). Förutom studien av Christensen et al (2011) är denna typ av 

forskning ovanlig. Det finns idag inga studier kring vad unga handbollsspelare lär sig av en 

talangutveckling eller studier som belyser vad det är som kommer till uttryck när unga 

idrottare möts med sitt lag i en praktikgemenskap. 

 

Syfte 

Syftet var att belysa hur handbollsungdomars talangutveckling kommer till uttryck i en 

situerad aktivitet och praktikgemenskap.  

 

Frågeställningar 

1, Hur kommer ungdomarnas engagemang till uttryck i en praktikgemenskap? 

2, Hur kommer legitimerat perifert deltagande (en relativt passiv lagmedlem vad gäller 

delaktighet i lagets beslut och i att ta plats rent socialt) respektive fullvärdigt deltagande (en 

aktiv lagmedlem som syns, hörs och är med och påverkar lagets beslut) till uttryck i 

ungdomars praktikgemenskap? 

3, Vad driver ungdomar till att träna och utvecklas? 

4, Hur påverkar handbollsträningen ungdomars identiteter? 

 

Tidigare forskning 

 

Ett exempel på talangutvecklingsforskning är det relaterade forskningsområdet om tidig 

specialisering av en idrott. Forskningen visar att tidig specialisering på en idrott har en stor 

påverkan ifall man når eliten inom denna idrott (Baker, 2003; Baker, Cobley & Fraser-

Thomas, 2009; Côté, Lidor & Hackfort, 2009; Ward, Hodges, Starkes & Mark Williams, 

2007). Forskningen menar på att förhållandet mellan att lägga mycket tid på idrotten och den 

slutliga nivån på förmågan är mycket starkt. Samma forskning visar också nackdelar med 

tidig specialisering och att lägga mycket tid på sin idrott tidigt i livet. Fysiska skador och 
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hämmad social utveckling kan förekomma genom för hård träning i tidig ålder (Baker, 2003; 

Baker et al., 2009). Exempelvis kan ungdomar bli mindre hjälpsamma eller får en större 

benägenhet till våld (Baker et al., 2009) samt att fysiska skador som överansträngningar eller 

hämmad tillväxt kan förekomma som konsekvens av för hård träning i yngre åldrar (Baker, 

2003). 

 

Den fysiologiska processen för barn och ungdomar är något som alla genomgår i livet men är 

en process som utvecklas olika snabbt vilket menas i detta fall att ungdomar lär sig att utföra 

rörelser på ett rätt sätt för sitt handbollsspel men vissa snabbare än andra, men inte bara att 

lära sig rörelser rätt utan att även kunna utföra den snabbt, exempelvis att kunna kombinera 

springa, kasta och ta emot en boll på bästa möjliga sätt i spelet. Ungdomar utvecklas även 

kognitivt men det tar längre tid för vissa och detta är något som syns tydligt då det syns om en 

spelare har den förmågan att uppfatta och ta lämpliga beslut under spelets gång. Vidare 

forskning lyfter fram ytterligare en egenskap i form utav att själva idrottandet äger rum i en 

social miljö och kräver på så sätt att ungdomarna har en förmåga att kunna samarbeta med 

sina lagkamrater och tränare. Vikten att testa flera idrotter anser författarna som viktig då de 

menar att ungdomar genom att testa flera idrotter samlar på sig massa erfarenheter både 

kognitivt, fysiskt och psykiskt. Med hjälp av dessa erfarenheter som ungdomar tagit till sig av 

är de redo för att kunna klara av att specialisera sig på en idrott när de når tonåren (Côté, 

Lidor & Hackfort, 2009). I en annan studie förklaras att för att anses som expert på en idrott 

skall utövaren ha minst 10 års erfarenhet inom denna idrott. Vidare beskrivs att prestation 

förknippas med de utövare som lägger ner mest tid i veckorna på träning och konsekvent och 

medvetet under sin karriär fortsätter att behålla träningsmängden, har stor chans att uppnå 

expertis på sin idrott. Även lek har ifrågasatts om det är särskilt produktivt för att utveckla 

expertis och maximal prestanda (Ward, Hodges, Starkes & Mark Williams 2007). 

Forskning kring talangutveckling behöver dock inte bara handla om konsekvenser av metod 

eller val som visats ovan, utan många studier handlar om själva upplevelsen ungdomarna har 

och får av sitt idrottande (Bruner, Munroe-Chandler & Spink, 2008; Light & Nash, 2006) där 

tex de ökade fysiska och psykiska kraven när amatöridrott trappas upp till elitidrott står i 

centrum (Bruner et al, 2008) eller hur föreningens exsistens i sig är det viktiga för att ge 

ungdomar en känsla av delaktighet och ansvar (Light & Nash, 2006). Under perioden då 

ungdomar träder in i elitmiljön får de en ny bild av och nya erfarenheter och uppfattningar 
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kring sin idrott. De ungdomar som tar sig till elitnivå får göra en del uppoffringar i 

vardagslivet så som exempelvis relationer, resa men även fritid, eftersom att idrotten tar upp 

tid för att umgås med vänner eller för andra hobbys. Träning, tävling och konkurrens blir de 

största delarna av den aktives liv och idrottande, då det ställs höga krav för att kunna 

medverka och klara av en elitkarriär. Vissa ungdomar tycks känna sig mer eller mindre väl 

förberedda när de kliver in i elitspel, beroende på vilken nivå de varit på innan de kom till en 

elitförening. På så sätt kan vissa känna sig fysiskt redo medan andra inte gör det, i de fall de 

har upplevt tufft spel och konkurrens innan blir steget inte lika stort när de ställs mot de bästa 

(Bruner, Munroe-Chandler & Spink, 2008) 

Forskning visar att effektiv och meningsfullt lärande sker genom deltagande där människor 

genom exempelvis skall prestera genom att samarbeta och på så sätt sker just lärande. I 

studien framkom det hur det situerade lärandet kan visa sig genom att belysa hur en 

surfklubbs medlemmars perifera och fullvärdiga deltagande kommer till uttryck i hur klubben 

drivs. De fullvärdiga deltagarna tog mer ansvar för administrativa uppdrag, och var en stor del 

i att klubben kunde drivas. De tog också ansvar för att skola in de perifert deltagande 

medlemmarna för att de skulle kunna ta mer ansvar för klubbens framtid. (Light & Nash, 

2009) 

 

En studie om situerat lärande i ungdomsidrott (Christensen et al., 2011) beskriver två 

situerade praktikgemenskaper där lärande kommer till uttryck. En positionsbaserad 

praktikgemenskap, som bestod av små grupper av spelare i olika åldrar från både junior- och 

seniorlagen som spelade på samma position och tränade ihop. Denna praktikgemenskap 

innebar lagoberoende och mer individuell träning med fokus på den specifika position 

spelarna hade. 

Den andra situerade praktiken bestod av en lagbaserad praktikgemenskap där hela laget 

tränade ihop och fokus låg på att samarbeta och interagera med varandra. 

Skillnaden på lärandet i dessa praktikgemenskaper var att de i de positionsbaserade 

praktikerna tog mer ansvar för sin utveckling än de gjorde när deltog i de lagbaserade 

praktikerna då de kände att de syntes mer för tränarna, fick mer feedback och kunde lära från 

de äldre spelarna som var bättre på samma position än de själva. 
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Teoretisk referensram 

Situerat lärande är den teori som kommer att användas i denna studie.  

Situerat lärande är ett sätt att förklara hur människor lär av varandra och av världen och hur 

vår relation till varandra och världen ändras därefter (Wenger, 2000).  Teorin kan tillämpas i 

princip överallt. I skolan, på jobbet eller i fritidsaktiviteter. Överallt där människor på något 

sätt har en interaktion med någon eller något annat. De praktiker som människor deltar i är 

alla sociala praktiker eftersom praktiker får mening av sin historiska och sociala kontext 

(ibid). Därför är även saker som språk, artefakter, bilder, dokument, symboler, ”tumregler”, 

förståelse och intuitioner delar av sociala praktiker.  

Ett handbollslag är en tydlig arena för situerat lärande och en förenings 

talangutvecklingsarbete kan ses som en meningskapande praktik. Med denna studie finns 

förhoppningar om att få ta del av hur den sociala praktiken de aktiva deltar i ändras eller har 

ändrats genom den meningsskapande praktiken som fokuserar på talangutveckling. 

Argumenten till att ett handbollslag är en tydlig arena för situerat lärande är att en gemenskap 

har tre betydande delar. Ömsesidigt engagemang, gemensam drivenhet och delad repertoar. 

Ett ömsesidigt engagemang handlar om att göra saker tillsammans, ha en gemenskap och att 

arbeta på sina förhållanden till varandra. I ett handbollslag kan det exempelvis vara träningar, 

samarbetsövningar och lagsammanhållning. En gemensam drivenhet är ett gemensamt 

framförhandlat mål, ett ömsesidigt ansvarstagande och att ha liknande tolkningar av vad som 

ska göras. En delad repertoar handlar om att ha egna historier, gemensam klädsel, stil, 

handlingar och koncept. (Christensen et al., 2011) Situerat lärande är därför den teori som 

används i denna studie för att kunna tolka resultaten. 

 

I en talangutveckling sätts nya krav på individerna. Nya gemensamma mål ska förhandlas 

fram och deltagarna ska ta nytt och större ömsesidigt ansvar för att utvecklas bättre. Detta 

påverkar det ömsesidiga engagemanget, den gemensamma drivenheten och den delade 

repertoaren genom att lagets koncept ändras och att det ställs mer krav på ett större ömsesidigt 

engagemang. Det finns också problem med det tidigare nämnda att exempelvis egna historier, 

skapade av laget, kan skapa ett hinder för att nya medlemmar ska komma in i laget. Dessa nya 

spelare har kanske inte en aning om lagets gamla internhistorier. Detta kan lätt skapa en 

känsla av utanförskap om laget väljer att inte låta den/de nya ta del av historierna (Wenger, 

2000). 
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Metod 

Studien utgår från en etnografisk metodansats med observationer och kompletterande 

intervjuer inom de båda föreningarna. Förening 1 har spetskompetensen och elitlaget och där 

stora resurser satsas på just elithandbollen. Förening 2 har en betydligt större bredd i sin 

ungdomsverksamhet men inte samma spetskompetens i elithandboll utan befinner sig för 

närvarande några divisioner under eliten. Föreningarna kan tillsammans liknas vid en 

pyramid, där Förening 2 är den nedre halvan med störst bredd och flest ungdomar medan 

toppen på pyramiden är Förening 1 som har spetsen. 

 

En etnografisk studie går ut på att försöka komma nära de andras perspektiv på tillvaron. 

(Lalander, 2011). Etnografin lägger stor tyngd på observationer och att vara ute på ”fältet” 

och arbeta nära informanterna (Ibid). Denna studie handlar om vilket lärande som sker i de 

olika praktikgemenskaperna och för att ta reda på och se detta måste vi vara i eller nära dessa 

gemenskaper för att som ovan sagt, komma nära de andras perspektiv på tillvaron (Elvstrand, 

Högberg & Nordvall, 2009). En fördel vi som författare till denna studie har är vår bakgrund 

inom idrotten. Vi har väldigt nära till ”fältet” handboll i vår vardag och har båda erfarenhet av 

det som informanterna just nu går igenom med sin talangutveckling. Genom detta kan 

relationer och förståelse lättare skapas med informanterna och deras aktuella kultur är inget 

som är främmande för oss. Detta är nyckelfaktorer som en etnografisk forskare försöker 

uppnå när dennes observationer utförs. (Lalander, 2011; Patel & Davidson, 2003) 

 

Av de data som konstruerats ur observationer och intervjuer gjordes en bearbetning och en 

kategorisering av materialet för att göra en tolkning av lärandet som sker. En kvalitativ 

forskning, som den här, utgår ifrån att presentera sina resultat från intervjuer, observationer, 

textanalyser eller olika former av bildanalyser bland annat. Detta betyder att vi kan få tolka 

informantens tonläge är i ett intervjusvar, för att kunna nå en förståelse för vad det är 

informanten faktiskt säger (Ahrne & Svensson, 2011). Detta ger konsekvensen att en 

kvalitativ studie kommer att få subjektiva resultat. Detta är viktigt att komma ihåg, då det som 

presenteras i resultatdelen inte är en absolut sanning, utan en subjektiv bild av det forskade 

ämnet i den praktik och i den arena som allting utspelar sig för stunden.  

Kvalitativa studier kan inte användas till att berätta hur alla liknande situationer fungerar eller 

visa hur många eller hur ofta någonting är. Däremot kan kvalitativa studier skapa förståelse 

och överförbara tolkningar och förklaringar till olika fenomen som kan användas i andra 
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liknande situationer eller i liknande grupper (Johannessen & Tufte, 2003) Den kvalitativa 

forskningen handlar i mångt och mycket om att förklara varför människor handlar, gör och 

uttrycker sig som de gör och inom det pedagogiska området handlar det om hur människor lär 

eller påverkas i olika situationer (Ahrne & Svensson, 2011). Till exempel hur unga idrottares 

lärande kan se ut i idrottsföreningars talangutvecklingsarbete.  

 

Datakonstruktion 

Begreppet datakonstruktion använder vi eftersom att vi anser det vara mer korrekt än 

”datainsamling”. Detta eftersom att datainsamling påtalar att det redan finns färdig data ”där 

ute” som forskaren bara kan samla in (Fejes & Thornberg, 2009), men också för att det är vi 

som avgör huruvida data har ett värde att användas i resultatet. 

 

Observationer 

Den primära datakonstruktionsmetoden var observationer. De båda lagen observerades fyra 

gånger. Det var tre träningar och en match per lag. Under observationen gjordes 

fältanteckningar och små, informella intervjuer. Dessa informella intervjuer bestod mest av 

småprat för att skapa relationer till informanterna (Lalander, 2011) men innehöll även någon 

av frågorna i intervjuguiden som hur länge de hade spelat handboll. Eller hur länge de varit en 

del av laget.  

Ett problem som uppstod var våra förberedelser inför dessa observationer. Den tidigare 

forskning som lästs hade inte innehållit några förklaringar kring vad observatören bör titta 

efter i en studie som denna. Det blev alltså egna tolkningar av det situerande lärandet som 

blev avgörande för vad som observerades. Observationsplaneringen såg från början ut sådan 

att de fyra frågeställningarna fick ett observationstillfälle var i varje förening. Det ändrades 

dock då några av frågeställningarna inte gick att besvara genom observationer. Till slut 

planerades att två frågeställningar skulle besvaras främst genom observation 

(frågeställningarna ”Hur kommer ungdomarnas engagemang till uttryck i en 

praktikgemenskap?” och ”Vad driver ungdomar till att träna och utvecklas?”) och två främst 

genom intervjuer (Frågeställningarna ”Hur kommer legitimerat perifert deltagande (en relativt 

passiv lagmedlem vad gäller delaktighet i lagets beslut och i att ta plats rent socialt) respektive 

fullvärdigt deltagande (en aktiv lagmedlem som syns, hörs och är med och påverkar lagets 

beslut) till uttryck i ungdomars praktikgemenskap?” och ”Hur påverkar handbollsträningen 
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ungdomars identiteter?”). En träning i varje lag gjordes av två observatörer tillsammans och 

resten gjordes av en observatör per tillfälle. Observationerna som gjordes var öppna, passiva 

observationer. Informanterna visste alltså att vi var där och observerade dem, men vi tog 

ingen direkt aktiv del i deras träning, förutom att vi småpratade eller frågade dem små frågor 

när tillfälle kom. Denna observationstyp utvecklades då båda lagen förberedde sig för en 

viktig turnering och vi kände att vi skulle vara i vägen för deras förberedelser om vi tog för 

stor plats (ibid). Observationerna gick konkret till så att vi kom och hälsade och visade att vi 

var där, och sedan observerade ett fokusområde som vi valt innan observationen, exempelvis 

engagemang. Vi hade då stort fokus på just denna punkt och skrev fältanteckningar när vi såg 

någonting som kunde kopplas till detta fokusområde. 

 

Intervjuer 

Intervjuer gjordes för att komplettera observationerna. Två intervjuer per klubb utfördes vilka 

var ungefär 20 minuter långa vardera. Intervjuerna var semi-strukturerade och utgick från en 

intervjuguide (se bilaga 1). Semi-strukturerade intervjuer handlar om att intervjuerna har en 

liten mall, intervjuguiden, som talar om vilka teman som intervjun ska handla om och vilka 

generella frågor som bör ställas för att svara upp på dessa teman. Dock ges det utrymme för 

att ställa följdfrågor och fördjupa samtalet om något som sägs är intressant på ett djupare plan. 

(Johannessen & Tufte, 2003). Intervjuerna gjordes av en ensam intervjuare för att inte skapa 

något numrärt överläge över informanten som skulle kunna skapa obehag eller en känsla av 

underlägsenhet, vilket skulle påverka intervjun negativt. Intervjusvaren spelades in och 

transkriberades senare. (Patel & Davidsson, 2003). 

Intervjuerna kompletterade observationerna för att svara upp på de frågeställningar som hade 

varit svåra att få bra svar på med bara observation. Frågeställningarna ”Hur kommer 

legitimerat perifert deltagande (en relativt passiv lagmedlem vad gäller delaktighet i lagets 

beslut och i att ta plats rent socialt) respektive fullvärdigt deltagande (en aktiv lagmedlem som 

syns, hörs och är med och påverkar lagets beslut) till uttryck i ungdomars 

praktikgemenskap?” och ”Hur påverkar handbollsträningen ungdomars identiteter?” handlar 

om hur beslut tas inom laget (vilket går att observera men som blev en intervjukategori 

eftersom de aktivas syn på beslutsprocessen sågs som intressant) och hur informanternas 

identitet upplevs påverkas utav handbollen.  
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Urval 

Urvalet är de informanter som utgör den skara som intervjuats och observerats för studiens 

datakonstruktion. Urvalet består av ungdomsspelare i åldern 15 till 16 år från två olika 

föreningar som båda utför någon form av talangutveckling. Urvalet till intervjuerna gick till 

som så att när observationerna skedde valdes två ungdomar i laget som observeras ut att bli 

tillfrågade som intervjupersoner. Detta efter deras sociala- och färdighetsmässiga nivå, så det 

blev två intervjupersoner som hade en lägre respektive en högre social och färdighetsmässig 

nivå. Detta för att ge möjlighet till bredd i intervjusvaren och för att kunna se eventuella 

skillnader och likheter inom det vi frågade om. Detta kallas för ändamålsenliga urval och det 

betyder att forskaren väljer urvalet av speciella anledningar som exempelvis i vårt fall, 

huruvida de är fulländiga deltagare eller perifera sådana, nivåerna på sitt engagemang eller av 

någon annan, för studien intressant, egenskap (Denscombe, 2004). Detta gör forskare för att 

styrka studien och undvika att få för mycket material att senare bearbeta och analysera, men 

också för att få fler infallsvinklar på sitt ämnesområde. (Johannessen & Tufte, 2003). 

Urvalet vi gjorde av två pojklag i samma ålder i de båda klubbarna var för att skapa en 

homogenitet och möjligheten till större överförbarhet mellan lagen och informanterna. 

Pojkslag valdes då herrsidan i båda föreningarna är den dominanta, vilket gav konsekvensen 

av två stora, homogena pojklag att studera.  

Åldern på urvalet är valt efter de båda föreningarnas policydokument om ungdomsarbete 

inom föreningarna. Där står det att det är i denna ålder då de bör börja specialisera sig med 

fullt fokus på handbollen. 

 

 

Etik 

Det finns fyra forskningsetiska riktlinjer som bör följas när forskning utförs; 

Informationskravet, som handlar om att informanterna ska få inblick i forskningens syfte och 

att deras medverkan är helt frivillig och att de när de vill kan dra sig ur studien. Detta 

förklarades till tränarna när studien presenterades och förfrågan om de ville ställa upp i denna 

studie gavs samt till de personer som ställde upp för intervjuer.  

Samtyckeskravet, som belyser att informanterna måste ge sitt samtycke till att vara med i 

studien och att om informanterna är under 15 år krävs samtycke från förälder/vårdnadshavare 

också. Vi kontrollerade att alla informanter var över 15 år för att de skulle få vara en del av 

studien. 
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Konfidentiallitetskravet innebär att de som väljer att delta i studien kommer i den färdiga 

uppsatsen vara skyddade från sådant som kan peka ut dem på något sätt. Allt material ska 

också hanteras konfidentiellt och förvaras oåtkomligt för obehöriga. De intervjusvar som fåtts 

har inte visats för någon annan än oss själva. Även en genomläsning av det insamlade 

materialet gjordes för att kontrollera om det fanns utsagor som kunde vara avslöjande att ha 

med i den färdiga uppsatsen har gjorts för att skydda informanternas anonymitet. 

Till sist kommer nyttjandekravet, som handlar om att det material som samlats in inte kommer 

att användas för kommersiellt bruk eller till andra ovetenskapliga syften. (Denscombe, 2004; 

Vetenskapsrådet, 2002) 

 

 

Databearbetning och dataanalys 

När observationerna och intervjuerna var genomförda gjordes en renskrivning av 

fältanteckningarna och en transkribering av varje intervju. Texterna kom sedan att gås igenom 

och märkas med olika färger när de handlade om olika saker. När allt material gåtts igenom 

sattes de färgade fältanteckningarna och intervjusvaren in i ett kategorisystem under olika 

preliminära kategorier för att sedan kodas och mer noggrant kategoriseras för att ge en 

överblick över det insamlade materialet och för att se vad som faktiskt hade sagts och 

observerats.  

Kategorisystemet utgjordes av meningsbyggande enheter (mbe), alltså citat eller delar av 

fältanteckningar som svarade på någon av frågeställningarna. Kategorisystemet innehöll även 

meningskondensering, som innebär att längre mbe kortades ner till sitt kärnbudskap vilka sen 

kodades till en tolkning om vad handlade om för att till slut hamna under en kategori. Det 

framkom fem kategorier vilka kunde innehålla tre till fem koder var. Därefter abstraherades 

kategorierna så att två teman framkom. Nedan visas processen där en mbe, bestående av en 

fältanteckning, kodades,  kondenserades, placerades i en kategori och därefter blev en del i ett 

tema (se tabell 1).  
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Tabell 1 

MBE Meningskondensering Kod Kategori Tema 

Målvaktsräddningar 

ger mycket beröm 

från alla. Men 

annars får 

målvakterna 

mycket lite kritik. 

Prestation av 

målvakten krävs för 

beröm 

Kriterier för 

beröm 

Spelarnas 

feedback till 

varandra 

Att lära av 

varandra 

       

 

Ett system likt detta kan ses som mest en lek med ord, men under denna process som ett citat 

eller en situation går igenom från att vara en mbe till att få ett tema har den som tolkar 

materialet identifierat mönster, likheter och skillnader jämfört med det resterande materialet 

vilket kommer göra så att studien kan presentera överförbara resultat till andra liknande 

studier eller grupper (Johannessen & Tufte, 2003) 

 

 

Resultat 

Resultatdelen är skriven utifrån de teman och kategorier som framkom under dataanalysen. 

Resultatdelens uppbyggnad är sådan varje tema presenteras var för sig. De teman som 

framkom var ”Att lära av varandra” och ”Att lära med varandra”. Det var alltså två sätt att 

lära som yttrade sig. Ett sätt att lära var där spelarna tog lärdom direkt från varandra, genom 

feedback på en prestation eller olika tips om hur de kunde spela bättre på sin position (att lära 

av varandra). Det andra sättet att kära som framkom var där de hjälptes åt att skapa lärande 

och där lärandet blev en konsekvens av deras samarbete (att lära med varandra) . Exempelvis 

säger en spelare att handbollen har gjort honom till en mer mogen individ. Detta tolkar vi som 

ett lärande eller en påverkan som skett som en konsekvens av att spelaren har deltagit i en 

gemenskap inom handbollen.  
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Att lära av varandra 

Detta tema berör frågeställningarna ett och tre och innehåller två kategorier. Frågeställning ett 

och tre handlade om hur ”engagemang” och ”drivenhet” kom till uttryck i en 

praktikgemenskap. 

 

Spelarnas feedback till varandra  

Studiens resultat visade att båda begreppen kom till uttryck på liknande sätt. Observationer på 

träningar och matcher visade att engagemang och drivenhet kom till uttryck genom feedback 

mellan spelarna. Skillnaden låg främst i vad feedbacken handlade om. Engagemang visade sig 

främst genom mental eller social feedback. Bekräftelser och beröm för att höja en spelares 

eller hela lagets moral eller humör, medan drivenheten visade sig främst som det idrottsliga 

engagemanget.  

 

I observationerna framkom att lagmedlemmarna pushar varandra och berömmer de andra 

lagkompisarna när de presterar bra genom tal, kroppsspråk och handlingar som applåder och 

”high-fives”. Engagemanget och drivenheten uttrycker sig ofta på så sätt att en spelare som 

visar drivenhet vill ha bra kvalitet på träningen, leder sina medspelare i spelet och ger 

feedback på det som en lagkamrat gör på planen. Engagemanget visar en spelare genom att gå 

och ge positiv feedback till någon som behöver det mer än till någon som gjort sig förtjänt av 

det. Observationerna visade också att mängden feedback varje spelare får från sitt lag beror 

dels på hur duktig denna spelare är. Lyckas spelaren med svåra bolltrix, gör han många mål 

eller räddar han många skott så får spelaren mycket feedback. Misslyckas dock spelaren med 

det nämnda så får denne både mindre och mer negativ feedback. Misslyckandet stannar 

kanske upp en övning eller så blir hela laget tvunget att springa till försvar för att inte släppa 

in ett baklängesmål. Detta tenderade att generera en liten suck som var nog för att få spelaren 

att förstå att han misslyckats. Dels beror det också på vilken position spelaren har om han får 

mer eller mindre feedback. En målvakt kan få väldigt lite feedback om denne inte räddar 

några skott.  

Att få positiv feedback kräver alltså en prestation från spelaren.  

 

De icke fysiskt deltagandes feedback 

Även spelare som av olika anledningar inte kan delta i den fysiska träningen och sitter vid 

sidan om ger feedback. Detta gav träningen en annan dimension av feedback till spelarna 
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eftersom att de som satt vid sidan såg prestationerna och situationerna i ett helhetsperspektiv. 

Det var från sidan av planen som feedback till spelare som gjorde mindre synliga eller 

märkbara saker, exempelvis löpningar bakom medspelare (som inte såg dessa själva), kom. 

När spelarna gjorde något bra på planen fick de två vågor av feedback. Den första var av de 

närmsta medspelarna på plan och den andra var rop från de som inte var ombytta.  

I flera observationstillfällen tenderade den spelare som gjort något bra att först byta ”high-

fives” med de närmsta lagkompisarna på planen och sedan vända sig mot bänken och göra 

glädjegester som besvarades med applåder och beröm. När det inte fanns oombytta spelare 

vid sidan av planen så var de ofta de duktigare spelarna som för tillfället vilade som stod för 

mycket av feedbacken till de på plan. 

 

Att lära med varandra 

Detta tema svarar upp för frågeställningarna två och fyra och består av två kategorier. 

Frågeställning två löd ” Hur kommer legitimerat perifert deltagande (en relativt passiv 

lagmedlem vad gäller delaktighet i lagets beslut och i att ta plats rent socialt) respektive 

fullvärdigt deltagande (en aktiv lagmedlem som syns, hörs och är med och påverkar lagets 

beslut) till uttryck i ungdomars praktikgemenskap?”. Frågeställning fyra handlade om hur 

”identiteter” kom till uttryck i en praktikgemenskap. 

 

Spelarnas inflytande på lagets beslut 

Genom att bland annat studera hur lagets beslut gällande taktik och gemensamma mål tas och 

vilka som är med och tar dem kan en bild över deltagandet skapas. I lagen fanns här en liten 

skillnad i svaren om lagens gemensamma mål, jämfört med tidigare, där både intervjusvar och 

observationer varit mycket liknande. I Förening 1 hade de gemensamt bestämt lagets mål 

under ett lagmöte medan Förening 2 inte hade några specifika mål, utan något som mer 

liknade en lagpolicy som sa att de skulle göra sitt bästa varje match. I Förening 1 hade även 

de perifert deltagande medlemmarna en chans att göra sin röst hörd under detta möte. Det var 

i intervjusvaren tydligt att de intervjuade hade bra förståelse av de gemensamma målen. I 

Förening 2 var det mer abstrakta svar. 

 

”Vi har som mål att vinna Hallandsserien i år /…/ vi ska vinna Hallandsserien för att öka 

målsättningen till nästa år och försöka vinna Göteborgsserien också.” – Förening 1, intervju 

2. 
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”Tränarna har inte satt upp några direkta mål, det är mer att gå ut på planen och spela så 

bra som möjligt, det är inte så att de sagt att vi ska komma till steg 5 i SM eller vinna serien, 

utan mer att vi ska gå ut och göra vårt bästa så får det gå som det går.” – Förening 2, 

intervju 2. 

 

Lagens taktik var i båda lagen ett ledarbeslut i grunden, detta framkom av svaren under 

intervjutillfällena med spelarna. Dock fanns det, enligt de intervjuade spelarna, möjlighet till 

att lyfta sina åsikter om den valda taktiken. Skillnaden i hur spelarna pratar om att vara med 

och påverka taktiken visar ledtrådar på hur det är en fullvärdig deltagare och en mer perifert 

deltagare som varit intervjupersoner eftersom den fullvärdiga deltagaren visar på en trygghet i 

att vara med i beslutsprocessen medan den perifera deltagaren är mer tveksam. Två citat ska 

få demonstrera den perifera- och den fullvärdiga deltagarens svar. Den spelare som av citaten 

att döma är den fullvärdiga deltagaren är den som sagt det första citatet. Han vet att det är 

accepterat för honom att gå in och påverka lagets taktik. Det andra citatet är mer försiktigt och 

tveksamt över detta. I det andra citatet ”tror” informanten att det är accepterat av honom. 

Vilket inte egentligen behöver betyda något om spelarens deltagande men när det ställs så här 

mot ett mer rakt svar blir ett exempel på ett perifert deltagande. 

 

”Först och främst är det ledarna som bestämmer taktiken men sen om vi spelare har några 

invändningar då kan vi alltid säga till om det.” 

 

”Jag tror vi kan komma med förslag, men först och främst är det ledarna som bestämmer och 

det gäller även med taktiken” 

 

Graden av deltagande blir i detta anseende likställt med graden av beslutspåverkande och sett 

på en säsong eller en talangutveckling, blir också graden av beslutspåverkande en del i vad 

lagkamraterna runt omkring kommer att lära sig under den aktuella tidsperioden.  

 

Gemenskapen som grund till personlig utveckling 

När spelarna blev intervjuade svarade tre av dem när de fick frågan om vad handbollen 

betyder för deras liv att gemenskapen och vännerna var viktiga. Handbollen skapar en 
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personlig utveckling och ger uttryck för spelarnas identitet när de får glädjen att göra något de 

gillar med personer som står dem nära.  

 

”Det är ju nästan det ända jag gör på min fritid, jag spelar handboll, pluggar och umgås med 

kompisar. Och inom handbollen spelar nästan alla mina kompisar och det är nästan 

därigenom jag träffat alla, så handbollen har stor betydelse i mitt liv. Handboll är skitkul och 

jag är jätteglad varje gång jag ska till träningen.” – Förening 2, intervju 1. 

 

Genom intervjuerna framstår det som att handbollen blir en social mötesplats för spelarna. 

Där träffar de sina vänner, både de som spelar och andra vänner som dyker upp och kollar på 

hemmamatcherna. Handbollen blir också en glädjekälla för spelarna som går dit frivilligt och 

tränar nästan varje dag. 

De intervjuade spelarna berättar också att de upplever sig ha vuxit i sig själva med hjälp av 

handbollen. De pratar om mognad och trygghet som en bonus de fått efter att ha lagt ner 

mycket tid på sin idrott. En spelare nämner till och med att hans skolgång har blivit påverkad 

positivt av hans handbollsspelande. 

 

”Jag tror att jag har blivit mognare nu och blivit mer seriös både i handbollen och i skolan.” 

– Förening 1, intervju 2. 

 

En annan spelare upplever sig ha blivit både tryggare och fått fler vänner genom handbollen. 

Han påpekar också att han har blivit mer självsäker efter att ha trott på sitt lag och hållit sig 

kvar även när det varit problematiskt. 

 

”Handbollen har gjort att jag känner mig tryggare i mig själv, för i början var jag väldigt 

mycket ensam men har arbetat mig in i laget så att säga, sen hade vårt lag mycket problem 

med tränare men jag hade tro på klubben att det ordnar sig så det känns bra nu, och jag 

känner jag mig ännu mer självsäkrare.” – Förening 1, intervju 1. 

 

En tolkning utav deras svar är att gemenskapen i den situerade praktiken att träna handboll har 

varit en del i ett lärande om sig själva, sin identitet. Spelarna nämner mognad, trygghet och 
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självsäkerhet som egenskaper som handbollen gett dem. Lärande de fått som en konsekvens 

av att vara del i ett lag. 

 

Diskussion 

 

Spelarna som en tillgång i ett delat ledarskap för utveckling av talang 

 

Resultatet visar att feedback var en stor del av interaktionen mellan spelarna under de 

situerade aktiviteter som observerades. Feedbacken gavs på olika sätt och den kom från olika 

håll. I resultatet visas exempelvis att en spelare som gör någonting bra på planen kunde få två 

”vågor” av feedback. Dels från de närmsta medspelarna på planen och dels från de som satt 

vid sidan av planen. Några spelare märkte av dessa två vågor och delade först feedback från 

de närmsta medspelarna på planen för att sedan höja näven mot medspelarna vid sidan av 

planen i en gest som gav ännu mer feedback i respons. Ofta gavs den största delen feedback 

av de fullvärdiga deltagarna. I studien av Christensen et al (2011) visar resultaten att spelare 

upplever att de lär sig och blir sedda när de tränar då spelarna är utspridda på fler tränare. 

Jämförelsevis kan då de spelare som är på planen uppleva att de blir sedda av fler 

”hjälptränare” som ger feedback när de har flera lagkompisar som sitter vid sidan om och kan 

följa och reagera på det som händer på planen. Det finns en argumentation för att börja tänka 

över coachernas roll helt då det menas att få skulle säga emot att lyckad coachning handlar till 

stor del om att få människor att arbeta produktivt tillsammans i ett lag. Att få de aktiva att 

vara en större del av beslutstagande och utvecklingen av laget är en ansats som har en 

växande tilltro bland coacher och studier inom området som menar att det skapar en större 

drivkraft bland spelarna att få ta lite större ansvar inom laget. Två argument som talar för ett 

mer delat coachande mellan tränaren och de aktiva är: 

- Ökad förmåga att ta egna beslut. En duktig idrottare kan ta snabba beslut under en match. 

Detta menar forskare tränas genom att ta mer och mer ansvar och beslut på träningarna. 

- Ökad lagsammanhållning ger bättre resultat. När de aktiva själva får vara med och 

bestämma hur deras lag ska fungera, ökar sammanhållningen vilket resulterar i bättre 

prestationer under matchsituationer (Jones & Standage, 2006; Hooker & Csikszentmihalyi, 

2003).  
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Ett delat ledarskap som beskrivs ovan kan vara en del i en gemensam drivenhet för laget där 

det delade ledarskapet kan ses som ett gemensamt ansvarstagande för att nå de mål som satts 

eller som laget strävar emot. Ett gemensamt ansvarstagande innebär bland annat att 

lagmedlemmarna försöker hjälpa sina kamrater med, i det här fallet, att utvecklas genom 

coachning. Alltså kan vi genom det situerade lärandet förstå spelarnas feedback till varandra 

som en del i att de i laget som är mer kompetenta på det som sker för tillfället hjälper de som 

är mindre kompetenta eftersom att det kommer hjälpa laget som kollektiv att nå sina mål (jfr 

Wenger, 2000). 

 

Nämnas bör även att mer forskning inom området behövs, då det inte finns någon idag. 

Motargument som att tränarna inte kan hantera delat ledarskap och att efter ”ju fler kockar, 

desto sämre soppa”-principen pekar att det kan vara svårt för allt för många ”ledare” att 

komma överens om en gemensam linje bör också prövas. Även aspekten av att 

lagmedlemmarna inte klarar av att hantera större ansvar är något som bör ses över (Jones & 

Standage, 2006). En problematisk reflektion är att ju mer ansvar fullvärdiga deltagare får och 

tar, desto större blir klyftan mellan de mer perifera deltagarna i laget som inte får samma 

utrymme och steget för dem att bli fullvärdiga blir längre (jfr Wenger, 2000) 

 

 

Gemenskapens vikt  

 

Gemenskapen inom idrotten är något som framträder som mycket betydelsefullt i resultatet.  

Laget blir naturligt en central del i en lagsport som handboll även om den individuella 

utvecklingen är en stor del i ungdomarnas idrottande. Däremot är det inte lika självklart att 

gemenskapen som bildas underhålls på det sätt som studien har visat att spelarna gör. Lagets 

gemenskap får de ungdomar som tränar fyra till sex gånger i veckan, om inte mer, att tycka 

det är roligt att gå och träna. De har sina vänner inom handbollen. Resultatet visar att det är 

mycket på grund av gemenskapen i laget som spelarna tränar så mycket som de gör. Detta kan 

ses som en praktikgemenskap, vilket innebär att medlemmarna har ett gemensamt 

engagemang och utför gemensamt underhåll av denna gemenskap (Wenger, 2000). 

Gemenskapen utvecklas med hjälp av ungdomarnas engagemang och identiteter. Genom 

engagemanget att ta hand om varandra och om gruppen och genom identiteterna som växer 

utav det engagemang som visas för varandra i en social praktik (Wenger, 2000). Vilka andra 
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faktorer som gjort att gemenskapen har vuxit sig till en så stor och central roll i dessa lag kan 

inte denna studie ge svar på. Enligt Carron och Hausenblas (1998) kan båda lagens 

gemenskap och sammanhållning bero på att de är två homogena grupper som har liknande 

status inom laget till ålder, erfarenhet, social bakgrund och socioekonomisk tillhörighet sett 

och att de, eftersom de umgås flitigt med varandra, har välkända normer vilket skapar 

förutsättningar till en god sammanhållning. Just att spendera mycket tid med varandra kan 

vara en stor faktor till den stora gemenskapen i dessa lagens fall. I en studie där ett lags 

sammanhållning och hur denna påverkades visade resultatet att lagmedlemmarna kände att ju 

mer hela laget var tillsammans, desto starkare sammanhållning upplevde de att laget hade 

(Turman, 2003).  

 

Det situerade lärandet talar om ett ömsesidigt engagemang och en delad repertoar när lagets 

gemensamskap och relationer förstås. Enligt Wenger (2000) kan en stark gemenskap förklaras 

genom att ett ömsesidigt engagemang som alla deltagare har för laget och för vad laget ska 

uträtta. Medlemskapet i laget är nu inte bara de sociala gemensamma identiteter att ha samma 

kläder, vara med i samma förening eller känna en viss person, utan lagets starka gemenskap 

kan bero på att medlemskapet nu har blivit ett engagemang för de som är med. Medlemmarna 

värnar om laget, vilket gör att andra processer som nämnts ovan som stärker en gemenskap 

kan fortsätta eller förstärkas.  

 

 

 

Metoddiskussion 

Eftersom att denna typ av forskning med situerat lärande inom idrottsvärlden är ovanlig 

skapade vi en kontakt med de danska forskare som gjort en studie genom samma typ av 

forskning fast inom fotboll för att få tips, idéer och svar på några frågor. Tyvärr har inget svar 

kommit från den empiriansvarige vilket gjorde att vi tolkade själva teorin och gjorde efter det 

vår planering av intervjuer och observationer. En studie som den här behöver mer tid än den 

tiden vi hade att genomföra den på. När observationstillfällena var så få till antal som de var 

kan det diskuteras kring hur trovärdiga resultaten är eftersom möjligheten ökar att tolkningar 

görs efter observationstillfällen som av olika skäl kan skilja sig stort från lagets representativa 

beteenden (Patel & Davidson, 2003). 
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Både vad gällande observationstillfällena och intervjutillfällena under denna studie känner vi 

att båda är ovana att genomföra både observationer och intervjuer, men att båda har en bra 

förkunskap inom ämnet handboll och en teori som gav riktlinjer för det empiriska arbetet.  

Valet av informanter som deltog i denna studie valdes ut av tränarna för lagen och de valde ut 

dessa informanter efter våra önskemål på status och färdigheter som spelarna besatt men vi 

visste inte hur spritt det var kring hur ungdomarnas kvalitéer och personliga utveckling. 

Eftersom vi ville ha svar från både fullvärdiga deltagare och perifera deltagare visste vi inte 

när ledarna valde spelare till intervjuerna om vi fick detta.  

  

Under studiens gång genomfördes fyra intervjuer med fyra olika spelare. Dessa intervjuer 

ägde rum i ett omklädningsrum samt i ett mötesrum i handbollshallen, allt för att ungdomarna 

skulle känna sig trygga och avslappnade i den miljö som de skulle svara på frågorna 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011).   

 

 

 

Konklusion 

Det lärande som kommer till uttryck är ett medmänskligt lärande som handlar om att ta hand 

om och ta ansvar för varandra i att skapa en trygg gemenskap där idrottslig och personlig 

utveckling kan ske.  

Ungdomarna tillhör en praktikgemenskap, där engagemang, identitet, deltagande och 

drivenhet alla kommer till uttryck för gemenskap och utveckling.  

Engagemanget kom till uttryck genom mycket av den feedback spelarna gav till varandra när 

denna feedback handlade om bekräftelse och beröm. De spelare som uttryckte engagemang 

mest var de som tog ett socialt ansvar för gruppen och för att skapa en god miljö för 

medspelarna och de själva. Drivenheten uttrycker sig i deltagarnas konstruktiva feedback till 

varandra och viljan att vara med att bestämma eller påverka lagets beslut. Drivenheten i de lag 

som studerats handlar alltså ofta om att lyfta sig själva och sina medspelares förmåga och 

påverka lagets beslut om exempelvis målsättningar och taktik. De som ofta har stor drivenhet 

är de fullvärdiga deltagarna i laget. De som tar plats både på och utanför planen. De mer 

perifert legitimerade deltagarna har inte samma vilja att vara med i lagets beslutsfattande, inte 

heller har de samma vana i att ge feedback till de andra i laget. De fullvärdiga deltagarna har 

ofta mer tydliga roller inom laget.  
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Ungdomarnas identiteter kom till uttryck genom personlig utveckling. De nämner själva 

mognad, självsäkerhet och trygghet som egenskaper som förstärkt deras personligheter och 

som de fått med hjälp av att spela handboll. Vänner och känslan av en gemenskap nämns som 

det viktigaste och det som gör att handbollen betyder mycket i ungdomarnas liv. De lägger 

vikt vid att laget ska må bra och att den nämnda känslan av en gemenskap ska finnas. 

 

Implikationer 

Praktiska implikationer från denna studie är att i en talangutveckling skapa en miljö där 

ungdomarna vågar ge feedback till varandra, kanske först och främst de som spelar på samma 

position, då det kan vara lättare att börja diskussionen mellan spelarna där de är mest trygga. 

Detta för att skapa den ytterliga dimensionen i utvecklingsfeedback som visar sig i resultatet. 

 

Forskningsmässiga implikationer är vidare och djupare studier kring hur spelare fungerar som 

varandras coacher. Av vår uppsats resultat, och argumentation från andra forskare som 

efterlyst samma forskning (Jones & Standage, 2006), kan detta vara ett forskningsområde som 

kan ge en ny dimension till lagssportsledarskap. Även vidare forskning kring situerat lärande 

anspassat till idrottsfältet efterlyses. Det finns mycket kvar att ta reda på om vilket lärande det 

är som kommer till uttryck inom idrotten och om det är något som kan ändras eller förstärkas 

för att främja idrotten som positiv socialisationsmiljö. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Engagemang och drivenhet 

När började du spela handboll? 

Håller du på med andra idrotter utöver handboll? 

Hur ofta tränar du? 

Varför tränar du? 

Vad vill du med handbollen? 

Hur ska du nå dit? 

 

Deltagande 

Kan du beskriva hur det går till när laget ska sätta upp mål? 

Kan du beskriva hur det går till när taktiken laget ska ha bestäms? 

Kan du beskriva hur det går till när laguppställningarna bestäms? 

 

Identitet 

Vad betyder handbollen för ditt liv? 

 


