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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Bollaktiviteter är och har varit ett vanligt förekommande inslag i idrott och hälsa 

undervisningen. Det har funnits en tradition av att lärare undervisar på ett direkt sätt, där 

läraren är i centrum, undervisningen har även haft ett stort fokus på att lära ut tekniska 

färdigheter. Bunker och Thorpe introducerade ett nytt pedagogiskt angreppssätt för att lära ut 

spel på, som fick namnet Teaching Games for Understanding (TGfU). De menar att förståelse 

för spelets helhet bör föregå tekniskt lärande i spel. TGfU-modellen utgår från att elever lär 

sig bäst i och genom spelet. 

Syfte: Syftet med forskningsöversikten är att sammanställa den forskning som gjorts på 

TGfU:s effekter på motivation, tekniska och taktiska färdigheter, samt vad forskningen säger 

om implementering i relation till idrott och hälsa undervisning. 

Metod: Artiklar hittades i databasen SPORTDiscus. Sökorden “Teaching games for 

understanding”, TGfU, “Physical education”, PE, participant*, implementation, performance, 

intervention användes. 12 artiklar inkluderdes i arbetet. 

Resultat: TGfU har positiva effekter på elevers motivation.  

TGfU har positiva effekter på elevers förståelse för spelet och kan ha positiva effekter på 

elevers beslutsfattande. TGfU:s effekter på tekniska färdigheter är positiva, däremot är 

effekterna likvärdiga med ett traditionellt sätt att undervisa på. Avgörande för hur TGfU 

implementeras i undervisningen är lärares kunskap och erfarenhet av TGfU och andra 

pedagogiska modeller. Vidare framgår det att delar av TGfU används av lärare, däremot inte 

alltid på ett sätt som är förenligt med modellen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Förord 
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3. Inledning  

Forskningsöversikten kommer behandla hur spelbaserat lärande kan användas i idrott och 

hälsa, samt vilka effekter det har på elever. Översiktens resultat syftar till att lägga en grund 

för hur spel kan läras ut i idrott och hälsa.  

I ämnets styrdokument anges det att idrottsaktiviteter ska vara en del av undervisningen, 

exempelvis olika typer av bollspel (Skolverket, 2022a).  

Genom historien har idrott och hälsa undervisningen präglats av idrotts- och bollaktiviteter. 

Det har funnits en tradition av att undervisningen i idrott och hälsa är lärarcentrerad och det 

har getts lite utrymme för eleverna att påverka. Under slutet av 1900-talet kom nya mer 

elevcentrerade modeller att växa fram. En modell som växte fram var Teaching Games for 

Understanding (TGfU). TGfU är en modell för hur spel kan läras ut. Modellen utgår från att 

individer ska lära sig och utveckla spelets olika delar i och genom spelet. TGfU är en 

elevcentrerad modell, där eleverna sätts i olika typer av spel med specifika uppgifter som ska 

lösas. TGfU-modellen anger tydliga riktmärken för vad lärare ska förhålla sig till när 

modellen används i undervisningen, modellen anger även riktmärken för vilka elevbeteenden 

som ska eftersträvas (O’Leary, 2015). 1982 publicerades den första Teaching Games for 

Understanding texten. TGfU har kommit att få stort globalt genomslag bland tränare och 

idrottslärare. TGfU-modellen har utmanat det traditionella sättet att lära ut spel på. Vidare har 

det på senare år börjat diskuterats hur TGfU kan relateras till idrott och hälsa undervisningen 

och hur TGfU kan komma att implementeras i ämnet (Stolz & Pill, 2014).  

Bollaktiviteter är ett vanligt inslag i idrott och hälsa undervisningen, därmed är det viktigt att 

lärare i idrott och hälsa bedriver denna aktivitet på ett adekvat sätt.  

 

2018 genomförde Skolinspektionen en granskning av ämnet idrott och hälsa, där framkom det 

att en stor del av undervisningen som bedrivs är bollaktiviteter. Det är vanligt förekommande 

att bollspels relaterad undervisning syftar till att träna färdigheter isolerat och utveckla den 

fysiska förmågan. TGfU kan således fungera som ett alternativt sätt att lära ut bollaktiviteter 

på, där fokus är på att lära sig spelets samtliga delar. Vidare framgick det även i granskningen 

att en femtedel av eleverna inte deltar aktivt i undervisningen. Förhoppningen är att 

översikten kan bidra till att belysa vilka effekter TGfU har, samt hur lärare kan arbeta för att 

implementera det i idrott och hälsa undervisningen.  
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4. Syfte 
Syftet med forskningsöversikten är att sammanställa den forskning som gjorts på TGfU:s 

effekter på motivation, tekniska och taktiska färdigheter, samt vad forskningen säger om 

implementering i relation till idrott och hälsa undervisning. 

 

4.1 Frågeställningar 

- Vilka effekter har TGfU på elevers tekniska och taktiska färdigheter? 

- Vilka effekter har TGfU på elevers motivation i idrott och hälsa? 

- Hur kan TGfU implementeras i undervisningen? 
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5. Bakgrund 

I det här avsnittet kommer vi först behandla bollsportens historiska utveckling i idrott och 

hälsa, därefter kommer vi ta upp hur undervisningen i idrott och hälsa har sett ut och ser ut. 

Vidare kommer vi förklara TGfU-modellen, samt dess relevans för idrott och hälsa ämnet. 

5.1 Bollsportens historiska utveckling i idrott och hälsa 

I mitten av 1800-talet började gymnastikundervisning introduceras i skolan, fram till början 

av 1900-talet bestod idrottsundervisningen mestadels av linggymnastik. Fokuset under den 

här tiden låg främst på fysisk fostran. I samband med de olympiska spelen i Stockholm 1912 

kom idrotten att få allt större genomslag i skolorna (Annerstedt m.fl., 2001). Ämnet kom 

under fortsättning av 1900-talet att övergå till en fysiologisk fas där även spel och idrott får 

större plats. Ämnet byter även namn från “Gymnastik” till “Gymnastik med lek och idrott”. 

I samband med att idrottsrörelsen växer sig starkare under mitten av 1900-talet så börjar även 

föreningsidrotten få allt mer genomslag i idrottsämnet (Annerstedt m.fl., 2001). I 1962 och 

1969 års läroplan för ämnet anges bollspel som ett av nio huvudmoment, i 1980 års läroplan 

anges bollspel fortfarande som ett huvudmoment, men då tillsammans med lekar (Sandahl, 

2005). Ämnet byter under 1900-talet namn flertalet gånger, i samband med 1962 års läroplan 

så kom ämnet att återigen heta “Gymnastik” för att ändras i Lgr80 till “idrott”. Under den här 

perioden består ämnet av mycket bollsporter och idrottsgrenar (Larsson, 2016). Under slutet 

av 1900-talet och början av 2000-talet utgörs undervisningen fortsatt till stor del av 

bollaktiviteter, det är något som framkommer i Skolverkets granskning av ämnet från 1992 

och 2005 (Skolverket, 2005, Matsson, 1993). I samband med 1994 års läroplan så övergår 

ämnet och skolan till målstyrning, vilket medför att inget direkt innehåll för ämnet anges i 

1994 års läroplan. I 2011 års läroplan anges inte bollspel specifikt i det centrala innehållet 

utan ingår under området rörelse (Skolverket, 2022b). Vidare är det centrala innehållet i 2022 

års läroplan snarlikt, även där anges idrotter, lekar och spel under “rörelser” i det centrala 

innehållet (Skolverket, 2022a). När Skolinspektionen gör en flygande tillsyn av ämnet 2010 

så framgår det att de dominerande aktiviteterna på lektionerna är bollspel och bollekar 

(Skolinspektionen, 2010). 

I Skolinspektionens kvalitetsgranskning av idrott och hälsa från 2018 är resultatet snarlikt, 

bollspel och bollaktiviteter upptar ett stort utrymme i undervisningen (Skolinspektionen, 

2018). Vidare påvisar Skolinspektionen (2018) att en femtedel av eleverna inte deltar 

regelbundet i undervisningen. 
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5.2 Undervisning i idrott och hälsa 
Annerstedt m.fl. (2001) anger att ett professionellt sätt att förhålla sig till undervisning 

kännetecknas av att lärare skapar en länkning mellan teori, erfarenheter och en bredd i vilket 

sätt läraren kan framställa innehåll på. Vidare menar Annerstedt m.fl. (2001) att undervisning 

bör ses som en komplex aktivitet, där olika sammanhang och kontexter kräver olika lösningar.  

För att skapa ett sammanhang mellan syfte och innehåll i undervisningen krävs en metod. 

Med metod avses de synliga delarna av en lärares pedagogiska avvägningar.  

Annerstedt m.fl. (2001) beskriver hur metodiska former kan delas in i tre kategorier, sociala 

former, handlingsformer och inlärningsformer. De metodiska formerna bör förstås som en 

beteckning av undervisningsprocessens form, hur de planeras och realiseras av elever och 

lärare. 

Sociala former avser hur elever organiseras i undervisningen, lag/klass, grupp, 

partnerorganisation eller enskilt arbete. Arbete och aktivitet kan te sig olika, handlingsformer 

är den metod som betecknar detta. Handlingsformer skiljer utifrån vilket perspektiv som 

antas, lärare eller elev. För lärare handlar det om: 

- instruktion 

- förevisning 

- samtal 

- ge uppgifter 

- bedöma 

För elever handlar det om: 

- röra sig 

- öva 

- träna 

- prestera 

- undersöka 

- komma med idéer 

- avtala/besluta 

- att bedöma 

- att framställa 

Inlärningsformer är de undervisningsprinciper varpå undervisningsprocessen kan ta avstamp 

från. Det kan handla om att ta avstamp i delar eller helhet, att elever presenteras inför färdiga 

lösningar som de sedan tränar eller att elever upptäcker egna lösningar på problem. 

Ovan nämnda metodiska former bör beaktas i undervisningsprocessen.  

Metodikmodeller anger på vilket sätt aktiviteter och dess innehåll bör presenteras på.  

Annerstedt m.fl. (2001) tar avstamp i bollspel och presenterar fyra huvudformer. 

Progressionsmodellen, metodisk speluppbyggnad, genetisk spelmetodik och det generella 

grundsynsättet. Progressionsmodellen tänker sig en linjär utveckling där spelet delas upp i 

olika delar för att sedan sättas ihop. Metodisk speluppbyggnad har sin utgångspunkt i 

spelsituationer som stegvis utvecklas. Den genetiska modellen är mer demokratisk och ser 

mer till varje enskild individs behov, samt ger ett större deltagaransvar. Vidare är det 

generella grundsynsättet ett elevcentrerat synsätt, som utgår från helheten och lägger ett stort 

fokus på att lära sig hela spelet, synsättet utgår från att elever lär sig tekniska och taktiska 
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färdigheter i och genom spelet. Synsättet har ett mer holistiskt sätt att se på hur bollspel bör 

läras ut (Annerstedt m.fl., 2001).  

 

Undervisningsforskningen delar in undervisning i direkt och indirekt. Direkt undervisning är 

undervisning där läraren fattar besluten, vad gäller innehåll och utformning. Indirekt 

undervisning är elevcentrerad undervisning, där eleverna i större utsträckning får vara med 

och ta beslut i relation till undervisningens innehåll och utformning.  

Det finns en tradition inom bollspelsundervisning av direkt undervisning, som bygger på 

antagandet att det krävs vissa grundläggande färdigheter för att kunna delta i ett spel. Direkt 

undervisning är det som bäst tränar färdigheter har det antagits och det har förankrats i 

forskning kring hur motoriska färdigheter utvecklas (Annerstedt, 2007). 

I kontrast till detta så har ett mer konstruktivistiskt sätt att lära ut bollspel på presenterats, 

exempelvis TGfU. Annerstedt (2007) betonar vikten av att lärare inte hänger sig till endast ett 

sätt att undervisa, utan att kontexten avgör vilken typ av undervisningsstrategi som bör 

appliceras. Bollspel kan delas upp i olika kategorier utifrån spelets idé. Teng 2009 delar upp 

bollspel enligt tabellen nedan (Teng, 2013). Invasionspel benämns i tabell som målspel.  

 

 
Figur 2, Teng, 2013 

 

Sättet lärare i idrott och hälsa har undervisat på har genom historien förändrats, från att varit 

helt lärarstyrt till att bli allt mer elevcentrerat. Ämnet har haft en betoning på att lära ut 

färdigheter i allmänhet och idrottsliga färdigheter i synnerhet. I slutet av 1900-talet övergick 

ämnet till att bli mer upplevelsebaserat med ett större fokus på problembaserat lärande och 

elevpåverkan. Förmedlingspedagogiken som varit ett centralt inslag kom att negligeras allt 

mer (Annerstedt, 2007).  

Vad gäller Sverige i relation till hur bollspel har lärts ut i idrott och hälsa, har undervisningen 

av bollspel präglats av det traditionella sättet att lära ut. En stor anledning till det är att 

modellerna för spelbaserat lärande kom 1982 då Bunker och Thorpe släppte texten “A model 

for the Teaching Games in Secondary Schools”. Texten kom att få genomslag men har inte 

varit helt enkel att förankra i idrott och hälsa undervisningen. I Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning av idrott och hälsa anger de som tidigare nämnt att bollspel utgör en stor 

del av undervisningen. De anger också att lektionerna präglas av tydliga instruktioner från 

läraren och att det sällan ges utrymme för eleverna att reflektera över det de gör under 
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lektionerna (Skolinspektionen, 2018). Med bakgrund av detta går det att anta att en stor del av 

undervisningen fortsättningsvis har en traditionell prägel. 

 

5.3 Teaching Games for Understanding 

5.3.1 TGfU-modellen                                                                               

År 1982 introducerade Bunker och Thorpe ett nytt pedagogiskt angreppssätt på lärande i 

bollspel, som sedan har utvecklats vidare (Bunker m.fl., 1996). Modellen fick namnet 

”Teaching games for understanding”, som kan översättas till spelbaserat lärande på svenska. 

Bunker m.fl. (1996) menar att förståelse för helheten av spel måste föregå tekniskt lärande i 

bollspel och att tekniskt lärande ska utgå från taktiska problem som uppstår i spelet. Bunker 

m.fl. (1996) menar också att det huvudsakliga målet med att undervisa i olika typer av spel är 

att utveckla elevers prestation och att främja deras glädje och deltagande i spel, vilket då leder 

till ett mer hälsosamt liv.  

 

Teng (2013) skriver att modellen går ut på att sätta eleven i centrum, där läraren kan 

modifiera spel för att låta eleverna upptäcka olika taktiska problem i spelet som de behöver 

lösa. Den teknik som behöver tränas avgörs beroende på vilka taktiska och tekniska problem 

som uppstår i spelet. Nya diskussioner skapas när nya problem uppstår i spelet, därefter 

avslutas processen med spel. Bunker och Thorpe vänder därmed undervisningsprocessen, där 

undervisningen börjar med helheten, i stället för att fokusera på att träna och utveckla tekniska 

färdigheter (Teng, 2013).  

 

Genom att modifiera antal spelare, yta, material som används, kan elever lära sig essentiella 

delar i spelet som till exempel att försvara och anfalla ytor, hur man gör poäng, täcka en 

spelare och springa in i en yta. Ett exempel kan vara om eleverna spelar badminton på en lång 

och smal yta mot varandra, då kommer eleverna snart att inse att man behöver spela långt och 

kort för att manövrera sin motståndare, och skapa yta för att ta poäng (Bunker m.fl, 1996).  

  

 TGfU-modellen beskrivs genom sex steg (Bunker & Thorpe, 1986): 

 

 
   Figur 2, Bunker & Thorpe (1986) 
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1. Spelform: Det är viktigt att låta elever möta olika typer spelformer och anpassa detta efter 

ålder och erfarenhet. Läraren kan modifiera spelet och svårighetsgrad genom att förstora eller 

förminska ytan, antal spelare, material som används eller skapa regler där lagen enbart får 

anfalla/försvara specifika ytor.  

  

2. Förståelse för spelet: Det är viktigt att eleverna lär sig spelets regler, oavsett hur svåra 

eller lätta dem är. Genom att lära eleverna om reglerna, förstår dem också spelets utformning. 

Läraren modifierar dock regler för att underlätta och sedan lägga till regler under spelets gång. 

Om läraren till exempel höjer nätet i badminton blir spelet långsammare, eller att minska 

antalet deltagare i slagspel gör att chanserna ökar för att få poäng. Regler och modifiering blir 

därmed avgörande för hur ytor skapas, hur poäng kan göras och även vad för tekniska 

färdigheter som krävs.  

  

3. Taktisk medvetenhet: När elever väl har lärt sig spelform och regler, bör det taktiska 

tillämpas. Eleverna bör nu få testa olika taktiker som de kan använda i spelet och utvärdera 

vad som fungerar. 

  

4. Beslutsfattande: När eleverna har fått en förståelse för det taktiska i spelet, kan eleverna 

nu tillämpa ett bättre beslutsfattande. Beslutsfattande inom TGfU handlar om ”Vad man ska 

göra?” och ”Hur man ska göra det?”. I och med att eleverna besitter en större taktisk 

medvetenhet kan de nu ta beslut om vad de ska göra och hur de ska göra det beroende på 

situationen i spelet. 

  

5. Tekniskt utförande: I det här steget lär sig eleven att utföra de färdigheter som krävs 

utifrån situationer i spelet och utifrån vad eleven klarar av. Elever får även träna på sin 

problemlösningsförmåga i det här steget. 

  

6. Prestation: Det sista steget i den här modellen är prestation. Det här steget omfattar att 

läraren ska observera när elever utför färdigheterna och där läraren kan se effektiviteten av 

tekniken.  

 

Kopplat till styrdokumenten i idrott och hälsa, kan TGfU kopplas till dessa punkter som står i 

syftet (Skolverket, 2022a):  

-Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin kroppsliga 

förmåga. 

-Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar intresse för och förmåga att 

använda olika rörelseaktiviteter. 

-Undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade så att alla kan delta och 

utvecklas utifrån egna förutsättningar. 

 

I betygskriterierna kan följande kopplas till TGfU (Skolverket, 2022b): 

 

 



 

8 

 

E C A 

Eleven kan med goda 

rörelsekvaliteter genomföra 

en bredd av aktiviteter som 

utvecklar den kroppsliga 

förmågan. 

Eleven kan med säkerhet 

och med goda 

rörelsekvaliteter genomföra 

en bredd av aktiviteter som 

utvecklar den kroppsliga 

förmågan. 

Eleven kan med säkerhet 

och med goda 

rörelsekvaliteter genomföra 

en bredd av aktiviteter, även 

av komplex karaktär, som 

utvecklar den kroppsliga 

förmågan.  

 

5.3.2 Modellens historiska framväxt 

Historien om spelbaserat lärande går tillbaka till sent 1960-tal och tidigt 1970-tal i England. 

Men det var under tidigt 1980-tal som TGfU-modellen utformades. Anledningen till att 

modellen skapades var för att lärare skulle få möjlighet använda ett nytt pedagogiskt sätt när 

man undervisar i olika typer av bollspel, då en stor del av idrott utgörs av olika typer av spel 

med boll (Bunker m.fl., 1996).  

  

När modellen skapades under 1980-talet fanns det ett växande intresse för konstruktivistiska 

undervisningssätt och strategier som uppmuntrar eleven att använda kritiskt tänkande i 

idrottsundervisningen. Thorpe m. fl. (1996) ansåg även att det traditionella synsättet för hur 

man lär sig bollspel, där motoriska färdigheter och isolerade färdigheter utanför spelkontexten 

prioriterades, ansågs vara mindre givande. TGfU fokuserade istället på spel under förenklade 

former, för att underlätta förståelsen av spelets principer och taktik. När elever sedan 

behärskar spelet, lärs färdigheter ut (Annerstedt, 2007). 

 

Idéerna av Thorpe m.fl. kring lärandet av bollspel slog igenom internationellt redan i slutet av 

1980-talet, men i Sverige fick idéerna först ett visst genomslag under senare år. Medan i 

Danmark har dessa idéer utvecklats och anammats till egna vidareutvecklade modeller för att 

lära ut bollspel (Annerstedt, 2007).  

 

5.3.3 Kritik mot modellen 

Viss kritik har riktats mot TGfU-modellen. Teng (2013) anger att Kirk och MacPhail (2002) 

kom fram till i sin kritik att TGfU behövde korrigeras. Den här kritiken handlade framför allt 

om delarna perception, beslut, tanke och handling och att förhållandet och tidsordningen 

mellan dessa var för linjära och generella. Även att det situerade lärandet bör ta elevers 

tidigare föreställningar och erfarenheter i beaktning om vad bollspel är och vad spelen går ut 

på (Teng, 2013).  

Teng (2013) anger också att Wright och Forrest (2007) också gjorde en kritisk analys av 

TGfU-modellen, där de jämför modellen med andra liknande pedagogiska modeller. Dessa 

modeller var” Game sense” i Australien, och ”Tactical approach to teaching games” i USA. 
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Slutsatsen som de drar av analysen är att alla modeller följer en traditionell inlärningsmetodik 

som innehåller fråga – svar – evaluering. Problemlösning och förhandling om svaren på 

frågorna mellan eleverna saknas i modellen. Både Wright & Forrest (2007) och Kirk & 

MacPhail (2002) menar därför att det behövs mer forskning om lärande av bollspel för barn 

(Teng, 2013).  

 

I bakgrund framgår det att bollaktiviteter tagit en stor plats i idrott och hälsa undervisningen i 

dåtid och nutid, det framgår även att det finns en tradition av att bollaktiviteter på ett sätt där 

läraren är i centrum och fokus är på att lära ut tekniska färdigheter. TGfU-modellen står i 

kontrast till detta och sätter eleven i centrum och fokuserar på att lära ut hela spelet.  

Bunker och Thorpe (1996) anger att TGfU-modellen bland annat syftar till att främja elevers 

deltagande och glädje i spel. Skolinspektionen (2018) anger att bollaktiviteter tar upp en stor 

plats i undervisningen samt att en femtedel av eleverna inte deltar regelbundet i idrott och 

hälsa undervisningen. Med bakgrund av detta är det relevant att undersöka vilka effekter 

TGfU har på elevers motivation, färdigheter, samt hur lärare kan implementera TGfU. 
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6. Metod 

Författarna beslutades att den föredragna metoden för denna forskningsöversikt var en 

insamling av kvantitativ och kvalitativ data som formar en systematisk forskningsöversikt. En 

empirisk undersökning som har riktlinjer från Templin och Pearce (2011), där det framgår att 

en systematisk forskningsöversikt är detaljerad och har en tydlig riktning för att analysera 

befintlig litteratur. Vidare är forskningsöversikten grundad efter peer-rewied protokoll som 

efterföljs av standardiserad, logisk och tydlig referentgranskning. Forskningsöversikten 

präglas av en iterativ stil på systematisk metod där frågeställningar kom att ändras utefter den 

feedback man fick av sökresultaten (Templin & Pearce, 2011).  

6.1 Datainsamling 

Datainsamlingen för forskningsöversikten bestod av att hitta relevanta artiklar kopplade till 

ämnet. Det gjordes en datasökning med hjälp av EBSCOhost genom databasen SPORTdiscus. 

SPORTdiscus valdes som den enda databasen på grund av dess relevans och fokus på fysisk 

aktivitet, idrottsforskning och pedagogiska inriktning. Därefter inleddes en process av flera 

testsökningar med olika sökord i varierande kombinationer. I enlighet med det Axelsson 

(2012) anger inleddes en sökprocess med testsökningar för att skapa en bra överblick över 

forskningsområdet. Författarna identifiera åtta sökord med de booleska operatorerna “AND” 

och “OR” som ordföljd.  

I följande tabell presenteras sökhistoriken (se tabell 1).                                                                   
Tabell 1 Sökhistorik 

Datum Databas Sökord/Limits/Bo

oleska operatör 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstracts 

Urval 

 

 

 

 

21/09–2022 

 

 

 

 

SPORTdiscus 

 

Sökord: “Teaching games 

for understanding”, TGfU, 

“Physical education”, PE, 

participant*, 

implementation, 

performance, intervention 

 

Booleska operatör: AND,  

OR 

 

 

Limits: English, Peer 

review 

   

 

 

          

         96 

 

 

 

           

         65 

 

 

 

         

        12 

                                                                                                                                          

I databasen SPORTdiscus genomförde författarna en testsökning som såg ut på följande sätt: 

Första sökfältet “teaching games for understanding” OR TGfU som ger en primär förståelse 

om vad som eftersöks. I andra sökfältet anges “Physical education” OR PE. I tredje sökfältet 

användes sökorden participant*, implementation, performance och intervention. Mellan dessa 
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fält användes även booleska operatören “AND”, och i de två första sökfälten användes OR, 

som hjälpmedel för att kunna få fram de mest relevanta artiklarna kopplat till syftet. 

Trunkering (*) användes på sökordet Participant* för att få en överblick på artiklar som syftar 

till participants och participant.  

 

För att kunna besvara arbetets frågeställningar gällande effekter så prioriterades 

interventionsstudier, då interventionsstudier på ett tydligt sätt kan påvisa effekter av en 

modell. Frågeställningen som behandlar implementering beaktar även hur lärare använder 

modellen. För att kunna få en förståelse över det togs två tvärsnittsstudier med i 

forskningsöversikten. 

 

Databassökningen som presenteras i tabellen ovan gav 96 träffar. Samtliga 96 titlar lästes 

utifrån forskningsöversiktens syfte och frågeställningar, därefter gallrades 31 artiklar bort. 65 

abstracts lästes för att hitta de mest relevanta artiklarna till forskningsöversikten. Därefter 

gjordes ytterligare en gallring utifrån forskningsöversiktens syfte och frågeställningar, vilket 

resulterade i att 32 artiklar kvarstod. Artiklarna delades sedan upp mellan författarna, för att 

vidare läsas i fulltext. Av de 32 kvarstående artiklarna valde författarna ut 12 artiklar som var 

mest relevant utifrån forskningsöversiktens syfte och frågeställningar. Databassökning och 

urvalsprocessen presenteras i bilaga 2. 

Nedan presenteras inklusion-och exklusionskriterier för sökningen.  

 

Inklusionskriterier 

● Peer review 

● Artiklar efter 2000-talet 

● Deltagande 

● Teaching Games for Understanding 

● Engelska 

● Idrott och hälsa 

● Kopplingar till motivation, teknisk och taktiska färdigheter 

● Kopplingar till implementering 

Exklusionskriterier 

● Ej peer review  

● Artiklar innan 2000-talet 

● Game-based approach 

● Game sense approach 

● Andra språk än engelska 

6.2 Databearbetning  

Artiklarna delades upp mellan författarna för att effektivisera hanteringen och bearbetningen 

av artiklarna. Författarna läste fulltexter och sammanfattade innehållet i artiklarna och tog de 

mest relevanta delarna i relation till forskningsöversiktens frågeställningar. I enlighet med det 

som Templin och Pearce (2011) anger, sammanställdes artiklarnas sammanfattningar i ett 

dokument. För att strukturera upp artiklarna och påvisa likheter och skillnader, samt 
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artiklarnas relevans i relation till respektive frågeställning. Templin och Pearce (2011) anger 

att det är en central del i en systematisk forskningsöversikt då det ger översikten ökad 

trovärdighet. Artiklarna diskuterades mellan författarna och för att en artikel skulle inkluderas 

i arbetet var författarna tvungna att vara enig om dess relevans för arbetet. Med bakgrund av 

detta kunde tolv artiklar inkluders i arbetet. 

6.3 Kvalitetsgranskning 

Varje artikel genomgick en kvalitetsgranskning som genomfördes av samtliga författare.  

Kvalitetsgranskningen innehöll en bedömningsmall med 17 frågor och därav 17 i maxpoäng 

(se bilaga 4). Varje frågeställning kunde besvaras med ja eller nej eller oförmögen att svara. 

Om svaret var ja erhöll artikeln en poäng och vid ett nej eller oförmögen att svara, erhöll 

artikeln 0 poäng. Om vi inte kunde besvara frågan har vi exkluderat frågan, vilket medfört att 

maxpoängen ibland är mindre än 17.  

Desto högre poäng en artikel får desto högre vetenskaplig kvalitet. Majoriteten av artiklarna 

var interventionsstudier vilket innebär att resultatet skedde genom förändring över tid och att 

undersökningen genomförde flera mätpunkter under flera tillfällen. Nämnvärt är att det var 

två artiklar som var tvärsnittsstudier vilket innebär att det ges en överblicksbild över resultatet 

och att mätpunkten sker under ett tillfälle. Kvalitetsgranskningen av artiklarna gör att läsaren 

kan bedöma artiklarnas trovärdighet och relevans (Axelsson, 2012). 
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7. Resultat 

Syftet med arbetet var att genomföra en forskningsöversikt över vad forskningen säger om 

TGfU:s effekter på elevers motivation, tekniska och taktiska färdigheter, samt hur TGfU kan 

implementeras i undervisning. Resultatet är strukturerat utifrån översiktens frågeställningar. 

Frågeställningarna var följande: 

- Vilka effekter har TGfU på elevers tekniska och taktiska färdigheter? 

- Vilka effekter har TGfU på elevers motivation i idrott och hälsa? 

- Hur kan TGfU implementeras i undervisningen? 

7.1 TGfU:s effekter på elevers taktiska färdigheter 

Sammantaget visar studierna på att TGfU har positiva effekter på elevers förståelse för hela 

spelet både vad gäller regler och taktiska aspekter. Däremot är studierna tvetydiga vad gäller 

TGfU:s effekter på elevers beslutsfattande i spel, studierna påvisar goda resultatet samtidigt 

påvisas det också att effekterna inte alltid är signifikant. 

 

Gray & Sproule (2011), Žuffová & Zapletalová (2015) och López m.fl. (2016) undersökte i 

sina studier TGfU:s effekter på flertalet prestationsrelaterade faktorer i invasionsspel. 

Samtliga författare jämförde TGfU med ett traditionellt sätt att undervisa spel på. Gray & 

Sproule (2011) och López m.fl. (2016) utgick i sina undersökningar från basket och Žuffová 

& Zapletalová (2015) använde ultimate frisbee som spel för att undersöka TGfU:s effekter. 

Samtliga studier påvisade goda resultat på taktiska färdigheter. Eleverna fick en större 

förståelse för hela spelet, eleverna utvecklade god förståelse för spelets regler och taktiska 

aspekter i relation till spelet (Žuffová & Zapletalová, 2015, López m.fl., 2016). Gray & 

Sproule (2011) anger att när eleverna i de olika grupperna diskuterade vad de hade lärt sig om 

basket efter blocket, så diskuterade den gruppen som undervisats med TGfU mer aspekter i 

relation till spelet som helhet, snarare än utförandet av olika tekniska moment. Även Harvey 

m.fl. (2020) anger att TGfU-baserad undervisning ökar elevers förståelse för spelet. I deras 

studier fick eleverna ta del av en TGfU-baserad undervisning i fotboll. Test för att mäta den 

taktiska förståelse hos eleverna gjordes före och efter TGfU-blocket, där framgick det tydligt 

att elevernas förståelse hade förbättrats av TGfU-baserad undervisning. 

 

Gray & Sproule (2011) och Morales-Belando m.fl. (2018) anger i sina studier att eleverna fick 

förbättrad beslutsfattande efter att de har tagit del av TGfU-baserad undervisning. Eleverna 

påvisade framförallt bättre beslutsfattande utan boll (Gray & Sproule, 2011). 

TGfU-gruppen tog fler och bättre beslut, eleverna upplevde även att de fick bättre 

beslutsfattande (Gray & Sproule, 2011).  

Žuffová & Zapletalová (2015) och López m.fl. (2016) kunde däremot inte påvisa någon 

signifikant förbättring av besultsfattande. Vidare går det inte att påvisa att TGfU-baserad 

träning är mer fördelaktig för en specifik ålder (Žuffová & Zapletalová, 2015).  
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7.2 TGfU:s effekter på elevers tekniska färdigheter 

Samtliga artiklar anger att TGfU-baserad undervisning har goda effekter på tekniska 

färdigheter, däremot framgår det att TGfU-baserad undervisning och traditionell undervisning 

har liknande effekter på tekniska färdigheter. 

 

Morales-Belando m.fl. (2018) anger att TGfU-baserad undervisning hade goda effekter på 

elevers tekniska utförande, författarna undersökte det tekniska utförandet på pass, skott och 

att driva med boll i innebandy. Eleverna lyckades med sitt tekniska utförande fler gånger efter 

den TGfU-baserade undervisningen än innan. Jämförelsevis med andra prestationsbaserade 

faktorer som undersöktes, var det tekniska utförandet den färdighet där förbättring var minst. 

Eleverna upplevde även att deras tekniska utförande hade förbättrats, eleverna menar på att 

genom de frågor läraren ställde under lektionerna så fick de en större förståelse för hur 

utförande av de tekniska momenten skulle se ut och varför. Även Gray & Sproule (2011), 

Žuffová & Zapletalová (2015) och López m.fl. (2016) påvisar ett likvärdigt resultat i relation 

till utvecklandet av tekniska färdigheter då TGfU-baserad undervisning hade positiva effekter 

på elevers tekniska färdigheter. Däremot kunde ingen av studierna påvisa att TGfU-baserad 

undervisning hade bättre effekt på elevers tekniska färdigheter än traditionell undervisning, 

som hade större fokus på att träna tekniska färdigheter. I studierna framgår det att TGfU-

baserad undervisning och traditionell undervisning påvisade snarlika effekter på det tekniska 

utförandet (Gray & Sproule 2011, Žuffová & Zapletalová, 2015 och López m.fl., 2016). 

7.3 TGfU:s effekter på elevers motivation i idrott och hälsa 

Sammantaget visar samtliga studier att TGfU-modellen har positiva effekter på elevers 

motivation i ämnet. Det framgick även i studierna att användandet av TGfU i undervisningen 

kan öka elevers autonomi, glädje och upplevda kompetens.  

 

Alcalá och Garijo (2017) och Gil-Arias m.fl. (2021) undersökte i sina studier hur en TGfU-

baserad undervisning påverkar elevers motivation för ämnet. Studierna genomfördes på två 

grupper av elever, där ena gruppen blev undervisade med TGfU, medan den andra gruppen 

blev undervisade med en mer traditionell modell. Resultatet i studierna visade att gruppen 

med en TGfU-baserad undervisning hade en förbättrad motivation, i jämförelse med den 

andra gruppen. Enligt Alcalá och Garijo (2017) fanns det ett samband mellan ökad motivation 

och elever med högre betyg. De eleverna med högre betyg hade också en större förståelse för 

TGfU-modellen. Det fanns också ett samband mellan elever som deltar i någon sport på 

fritiden och hög motivation. Elever visade en högre motivation i idrott om de redan deltog i 

någon sport på fritiden (Alcalá och Garijo, 2017).  

 

Även Lopéz m.fl. (2016) och Gil-Arias m.fl. (2020) genomförde studier på TGfU:s påverkan 

på motivation. Båda studierna gjorde en jämförelse mellan en TGfU-baserad undervisning 

och en traditionell undervisning. Där en grupp av elever blev undervisade med TGfU, medan 

den andra gruppen blev undervisade med en traditionell undervisning. Även i dessa resultat 

visade det att användandet av en TGfU-baserad undervisning gav en ökad motivation hos 

eleverna. Gil-Arias m.fl. (2020) anger även att TGfU är en effektiv pedagogisk modell att 
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använda för att öka elevernas autonomi. TGfU uppmuntrar lärare att utforma 

inlärningssituationer där eleverna får större ansvar att fatta självständiga beslut, vilket även 

leder till ökad motivation och glädje hos elever (Gil-Arias m.fl., 2020, Hastie & Curtner-

Smith, 2006). Resultatet i studien visade även att TGfU ökar elevernas glädje och upplevda 

kompetens när lärare utformar uppgifter som är relaterade till spelet och anpassar uppgifterna 

till elevernas behov (Gil-Arias m.fl., 2020).  

7.4 Lärares implementering av TGfU i undervisningen 

Samtliga studier visar på hur TGfU-modellen ger läraren förutsättningar att undervisa både 

spelets innehåll och främja elevers lärande. Det framgår att eleven är i centrum och att ett 

öppet undervisningsklimat med öppna frågor och precisa lektionsplaneringar anses som en av 

de viktigaste faktorerna för en lärare att guida sin undervisning på ett lärorikt sätt.  

 

Pill (2011) och Harvey m.fl. (2010) betonar vikten av att inkludera pedagogiska verktyg inom 

TGfU:s design. Ett pedagogiskt verktyg är att ställa öppna frågor i sin undervisning och 

använda sig av pedagogiska instrument såsom teoretiska anteckningar. Detta för att pedagoger 

ska kunna guida sin undervisning på ett lärorikt och bra sätt (Pill, 2011 & Harvey m.fl., 2010). 

Studien presenterar även att lärare i idrott och hälsa redan ger tid till frågor och smålagsspel i 

undervisningen. Pill (2011) anger att tillämpningen av frågor som ett pedagogiskt verktyg, 

inte generellt var planerat inom lärares lektionsplanering. Det som inte visade sig vanligt 

förekommande bland lärarna var TGfU:s pedagogiska principer om att förbereda frågor och 

planera undervisning, utefter spelkategorier och tema för spelbaserat lärande (Pill, 2011).  

 

Majoriteten av studierna är interventiontionsstudier som genomför flera mätpunkter vid flera 

tillfällen. I en av interventionsstudierna Harvey m.fl. (2010) omskolas två tränare till ett mer 

spelbaserat lärande utifrån TGfU:s principer. Där framgår det att implementeringen av TGfU i 

spelet ger positiv respons och modellen ger bra struktur i träningen. En tränare i studien 

observerade att modellens principer tillämpar övningar baserat på spelets innehåll av 

anledning att träna och lära sina spelare att kontextualiserade situationer som spelarna kan 

möta i matcher och spelsituationer. Harvey m.fl. (2010) anger även att en av tränarna i studien 

observerade att spelarna förbättrades och lärde sig något på träningarna med hjälp av 

implementering av TGfU. Det som iakttogs av tränaren var att spelarna visade sina kunskaper 

i och genom spelet på träningar och på matcher. I Harvey m.fl. (2010) anges det hur spelare 

gav understöd till spelare som befanns sig ur position i matchliknande spel. Samma tränare 

kunde däremot se ett hinder med applicering av TGfU-modellen gällande förberedelse inför 

nästkommande match och modellens tillvägagångssätt om taktiska problem. Tränaren menar 

att taktiska problem är bra att belysas, menatt  det finns viktigare moment i spelet att jobba 

med (Harvey m.fl., 2010). Tränarna i studien åtskiljde sig gällande tävling och resultat i 

träningarna. Där en av tränarna var väldigt mån om att vinna tävlingar och prestera bra. 

Samma tränare indikerade ett mer resultatorienterat förhållningssätt än ett prestationsbaserat 

förhållningssätt, vilket gör att den tränaren tar avstånd i den aspekten av TGfU:s principer. 

Vidare nämner Harvey (2010) att en av tränaren anser att spelet ibland kunde vara för 

komplext för sina spelare. Samma tränare menar att träningarna ska ha enklare övningar för 
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att sedan bygga vidare på det mer komplexa. Medan den andra tränaren i studien anser 

tvärtom, att spelet inte är komplext utan fokuset ligger på spelarens utveckling (Harvey, 

2010). 

 

I en annan interventionsstudie där för och eftertester inkluderades i undersökningen med två 

klasser som blev undervisades med TGfU, påvisades hur implementering av TGfU modellen i 

ett invasionspel ger förbättringar både i och genom spelet (Morales-Belando, 2018). Morales-

Belando (2018) anger att både lärarna och eleverna upplevde en förbättring genom 

implementering av TGfU i innebandy. 

7.5 Lärares användning av TGfU i undervisningen 

Sammanställt visar artiklarna på huruvida TGfU-modellen används i idrott och hälsa 

undervisningen. Det framgår att lärare redan tillämpar stora delar av TGfU-modellen i sin 

undervisning. Främst i invasionspel, genom modifierade smålagsspel och reflektioner. 

Studierna anger att frågor förekommer i undervisningen, däremot inte i enlighet med TGfU-

modellen.  

 

I Pill (2011) och Harvey (2010) framgår det tydligt hur lärare i idrott och hälsa redan 

tillämpar modifierade spel och tillfällen för frågor och reflektion. Vidare menar Pill (2011) att 

lärare använder i en stor omfattning smålagsspel för att maximera antal deltagare. 

Instruktioner för modifierade regler tillämpas av pedagoger för att betona spelets taktiska 

moment, samt tillfällen för frågor och reflektioner visade sig vara vanligt förekommande. 
Reflektion→övning→spel är en inlärningscykel som appliceras i en stor omfattning bland 
lärarna (Pill, 2011). Vidare visar studien att lärare använder den typen av inlärningscykeln 
med fördel än den traditionella inlärningscykeln övning→instruktion→övning. Lärare 
använder frågor i undervisningen däremot sker det under lektionen, och är inte planerat 
sedan innan. Lärarna påvisade lite vilja och engagemang att förbereda frågor, som ett 
tillvägagångssätt för att understryka lärandemiljö kopplat till kunskaper i och genom 
spelet. (Pill, 2011).   
 

199 spanska lärare i idrott och hälsa besvarade en enkät gällande användning av TGfU-

modellen. Där den kvantitativa datan användes för att analysera hur spanska lärare i 

grundskolan och gymnasieskola använder TGfU-modellen i sin undervisning. I följande 

studie påvisas hur datan kom till att belysas och hur de spanska lärarna arbetar med TGfU-

modellen. I Garcia-Lopez m.fl. (2019) framgår det att majoriteten av lärare inte tillämpar hela 

TGfU-modellen i sin undervisning. Där undersökningen följer fyra sätt att se på spelbaserat 

lärande: Spelets innehåll, planering, strategier och bedömning. Vidare anger Garcia-Lopez 

m.fl. (2019) att lärare i spanien redan följer TGfU:s principer, förutom spelets bedömning. 

Merparten av lärarna nyttjar sin undervisning genom att pedagogiskt lära ut tekniska 

färdigheter och nästintill samma omfattning av lärarna visar sig även tillämpa taktiska 

färdigheter. 
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Enligt Garcia-Lopez m.fl. (2019) använder ungefär hälften av lärarna som deltog i enkäten ett 

tema som tillvägagångssätt för spelbaserat lärande. Där det visar sig att majoriteten av lärarna 

använder sig av invasionsspel. Det framgick även i studien vilka faktorer läraren prioriterade i 

sin lektionsplanering, för att främja elevers inlärning. Majoriteten av lärarna planerar sin 

undervisning främst utifrån antal elever eller deltagare på lektionerna, vilket är starkt följt av 

ytan och utrymmet läraren har till förfogande, därefter tekniska färdigheter som används i stor 

omfattning av lärarna. Däremot är taktisk medvetenhet den del som prioriteras minst (Garcia 

Lopez m.fl., 2019). I samma studie visar Garcia-Lopez m.fl. (2019) på hur olika spelbaserade 

strategier appliceras i idrottsundervisningen av lärarna. Där nästintill alla lärare introducerar 

nytt innehåll i början av lektionen medan en stor omfattning av lärarna kopplar samman 

tidigare lektionsinnehåll i början av en lektion. Under lektionerna applicerar lärarna till en 

viss del frågor och reflektion, medan en liten grad av lärarna använder sig av teoretiska 

uppgifter under lektionerna för att främja elevernas lärande. Undersökningen redovisar även 

hur en övervägande del av lärarna modifierar sina spel för att starta igång lektionerna och 

sedan för att avsluta lektionerna (Garcia-Lopez m.fl., 2019).  

 

Garcia-Lopez m.fl. (2019) anser i sin studie att spelets bedömning är den del som lärarna 

använder sig minst av. Intressant nog visade det sig att lärarna implementerar 

bedömningsverktyg som ett hjälpmedel för att bedöma spelet. Det som används mest bland 

lärarna är checklistor och värderingsskala som bedömningsmaterial. Däremot används sällan 

teoretiska prov och informella observationer som underlag vid betygssättning (Garcia-Lopez 

m.fl., 2019).  
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8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Forskningsöversiktens syfte var från början att sammanställa vilka effekter spelbaserat 

lärande har på elever. Därefter påbörjades datainsamlingen och tidigt i processen 

identifierades flertalet olika modeller för spelbaserat lärande. Den databas som valdes för 

testsökningar var SPORTDIScus på grund av databasens fokus på idrottsperspektiv. I 

sökprocessens initiala skeende framkom det att TGfU-modellen gav betydligt fler sökträffar 

än de andra modellerna. Med bakgrund av detta valde vi att inrikta oss på TGfU-modellen. 

Möjligtvis hade vi kunnat addera de andra modellerna, men vi ansåg att TGfU gav ett 

tillräckligt stort underlag, kunde besvara vårt syfte på ett tillfredsställande sätt, modellen var 

mer väldokumenterad än de andra modellerna och gjorde att arbetet kunde avgränsas och ge 

det en tydlig riktning för spelbaserat lärande.  

Forskningsöversikten baseras endast på sökningar i en databas, vilket kan ses som en svaghet 

i arbetet. Anledningen till detta var att när de slutgiltiga sökorden var på plats adderades 

databaserna ERIC och Education Research Complete. Detta för undersöka om det skulle ge 

arbetet ett större underlag. Det gav ett större antal sökträffar, däremot adderades endast 16 

extra artiklar, artiklarna ansågs inte var tillräckligt relevanta för arbetet. Med bakgrund av 

detta valdes SPORTDIScus som databas för forskningsöversikten. Arbetets tydliga 

avgränsningar kan ses som en styrka då det gav forskningsöversikten ett hanterbart underlag, 

vilket medförde att artiklarna kunde bearbetas på ett tillfredsställande sätt. Under hela 

sökprocessen delades arbetet upp mellan samtliga tre textförfattare, vilket kan ses som en 

svaghet då det kan påverka förståelse för arbetets helhet och kan påverka den röda tråden i 

arbetet. Däremot möjliggjorde uppdelningen av det empiriska materialet en fördjupning i 

materialet, samt att arbetet kunde fortlöpa effektivare.  

 

Något som kan ses som en styrka i arbetet är att det empiriska underlaget har tolkats utifrån 

ett studentlärarperspektiv. Lärarstudenter i idrott och hälsa besitter en förkunskap om metoder 

för spelbaserat lärande, detta medför att lärarstudenter kan bedöma artiklarnas relevans i 

relation till forskningsöversiktens frågeställningar. Förkunskapen kan även ses som en 

svaghet då det ger en förutfattad mening av modellen och dess effekter, vilket kan påverka 

tolkningen av det empiriska underlaget. För att avgränsa arbetet och få fram artiklar som är 

relevanta för dagens undervisning gjordes avgränsningen att endast inkludera artiklar från år 

2000 och framåt. Möjligtvis hade den avgränsningen kunnat vara stramare och istället endast 

använda oss av artiklar från 2010-talet och framåt. Det värderades men slutsatsen var att 

artiklarna som genomfördes innan 2010 var tillräckligt relevanta för forskningsöversiktens 

syfte och frågeställningar.   

 

Artiklarna grundar sig ur ett internationellt perspektiv, det vill säga att artiklarnas data är 

insamlad i andra länder än Sverige. Detta beror dels på att forskningsområdet har haft ett stort 

internationellt genomslag, modellen i sig härstammar även från England. Språket kan anses 

som en barriär för arbetet eftersom författarnas modersmål är svenska och alla artiklar är på 
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engelska. Detta kan ha medfört att ord, begrepp eller formuleringar har missuppfattats och 

tolkats fel. Forskningsöversikten undersöker effekterna av TGfU-modellen och 

implementeringen där ämnesinnehåll och arbetssätt är en del av undervisningen. Detta gör att 

andra länders skolsystem samt läroplaner kan komma att se olika ut med koppling till lärarens 

pedagogiska arbetssätt. Därmed ses det som en svaghet i arbetet. Däremot var artiklarna i 

forskningsöversikten från Europa, USA eller Australien vilket även kan ses som en styrka i 

arbetet på grund av deras likhet med det svenska skolsystemet och dess läroplaner.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i forskningsöversikten visar att TGfU har positiva effekter på elevers motivation, 

tekniska och taktiska färdigheter. Vad gäller implementering påvisar forskningsöversikten 

vikten av att lärare har förkunskap om modellen för att den ska kunna implementeras på ett 

bra sätt. Det framgår även att lärare behöver vara öppna och beredda att frångå traditionella 

sätt att undervisa på för att TGfU ska få genomslag i undervisningen. Delar av TGfU-

modellen används redan i undervisningen av lärare däremot inte på ett lika systematiskt sätt 

som modellen anger. 

Nedan kommer resultatet diskuteras utifrån forskningsöversikten tre frågeställningar: 

- Vilka effekter har TGfU på elevers tekniska och taktiska färdigheter? 

- Vilka effekter har TGfU på elevers motivation idrott och hälsa? 

- Hur kan TGfU implementeras i undervisningen? 

 

 

8.2.1 TGfU:s effekter på elevers tekniska och taktiska färdigheter, 

samt motivation 

Bunker m.fl. (1996) anger att TGfU syftar till att främja elevers motivation för att lära sig 

spel, vidare anser de även att lärandet av färdigheter sker i och genom spelet. Annerstedt 

(2007) belyser att undervisningen i bollspel tenderar att ha ett stort fokus på att lära ut 

tekniska färdigheter.  

 

Vad gäller förståelse för spelet anger samtliga artiklar att TGfU har positiva effekter. 

Jämförelsevis med ett traditionellt sätt att undervisa på, framgick det att TGfU hade bättre 

effekter på elevers förståelse för hela spelet (Gray & Sproule, 2011, Žuffová & Zapletalová, 

2015, López m.fl., 2016, Harvey m.fl., 2020). En anledning till att TGfU har positiva effekter 

på förståelsen för spelet kan vara att modellen utgår från spelets helhet och inte specifika delar 

likt det traditionella sättet att undervisa spel på (Bunker m.fl., 1996 & Annerstedt, 2007).  

TGfU-undervisning tar sig uttryck genom olika typer av modifierade spel, där eleverna ställs 

inför olika taktiska utmaningar. Det går att anta att elevernas förståelse för spelets principer 

och regler således utvecklas genom att de får ta del av en stor mängd spelövningar. De 
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problemen eleverna utsätts för i de modifierade spelen skapar diskussioner och därmed 

utvecklas elevernas förståelse för spelet. 

Modellen är ett indirekt sätt att undervisa på där eleverna är i centrum och läraren fungerar 

mer som en guide och använder frågor för att utmana eleverna (Bunker m.fl., 1996 & 

Annerstedt, 2007). Likt de modifierade spelen går det även att anta att lärarens frågor i 

relation till spelet gör att eleverna utvecklar sin förståelse för spelet. 

Vad gäller TGfU:s effekter på beslutsfattande så påvisade Gray & Sproule (2011) och 

Morales-Belando m.fl. (2018) förbättrat beslutsfattande av TGfU-undervisning medan 

Žuffová & Zapletalová (2015) och López m.fl. (2016) inte kunde påvisa någon signifikant 

skillnad. Anledning till denna diskrepans är svår att avgöra, samtliga studier är 

interventionsstudier där eleverna fått tagit del av TGfU-baserad undervisning under en 

bestämd tid. Vad gäller ålder och antal deltagare i studierna går det inte heller att urskilja 

någon stor skillnad. Något som bör belysas i relation till resultatet vad gäller beslutsfattande 

är att studiernas längd och elevsammansättning bör beaktas, det går att anta att det i vissa fall 

kan vara svårt att avgöra någon tydlig utveckling under en kortare tidsperiod, exempelvis 

López m.fl. (2016) studie som genomfördes under nio lektioner. En annan aspekt som kan 

föreligga resultatet av studierna är förkunskaperna hos deltagarna. Med bakgrund av det 

Bunker m.fl. (1996) och Teng (2013) anger i relation till modellens utformning där olika typer 

av spel och frågor är centralt, anser vi att en TGfU-undervisning över en längre tid har 

positiva effekter på elevers beslutsfattande.  

Morales-Belando m.fl. (2018), Gray & Sproule (2011), Žuffová & Zapletalová (2015) och 

López m.fl. (2016), anger att TGfU-modellen har positiva effekter på elevers tekniska 

utförande. Eleverna lyckades oftare med sitt tekniska utförande efter att ha tagit del av TGfU-

undervisning. Däremot framgår det också att TGfU-undervisning inte hade bättre effekter än 

traditionell undervisning på det tekniska utförandet. Annerstedt (2007) anger att direkt 

undervisning som ofta förknippas med traditionell undervisning, bryter ner spelet i olika delar 

och har ett större fokus på lära ut tekniska färdigheter isolerat. Det finns en tradition av att 

anta att direkt undervisning är det som är det mest optimala sättet att undervisa tekniska 

färdigheter på, då forskning kring hur motoriska färdigheter utvecklas, anger detta 

(Annerstedt, 2007).  

Utifrån detta anser vi att vårt resultat förefaller sig naturligt. Bunker m.fl. (1996) anger att 

TGfU-modellen utgår från att elever lär sig tekniska färdigheter i spelet, något som kan 

bekräftas utifrån det som framgår i resultatet. Även vad gäller det tekniska utförandet bör det 

tas i beaktning hur länge studierna har genomförts samt deltagarnas förkunskaper. Om 

deltagarna inte har några förkunskaper av spelet går det att anta att all form av strukturerad 

undervisning kommer ha positiva effekter på deltagarna.  

 

De studier i forskningsöversikten som behandlar TGfU:s effekter i relation till motivation 

anger ett entydigt resultat, TGfU har positiva effekter på motivation. Även jämförelsevis med 

ett traditionellt sätt att undervisa har TGfU bättre effekter på elevers motivation (Alcalá & 

Garijo, 2017, Gil-Arias m.fl., 2021, Lopéz m.fl., 2016, Gil-Arias m.fl., 2020). Det 

elevcentrerade sättet att undervisa på gör att eleverna blir mer autonoma och i stor 

utsträckning tar många självständiga beslut i relation till undervisningen. Ökad autonomi gör 

att eleverna bli mer koncentrerade och hängivna inför uppgiften de ska utföra (Gil-Arias m.fl., 
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2021). Skolinspektionen (2018) påvisade att en femtedel av eleverna inte deltar regelbundet i 

undervisningen och att en stor del av undervisningen är bollaktiviteter. Med bakgrund av vårt 

resultat och det som anges i relation till TGfU och motivation, går det anta att TGfU-modellen 

skulle kunna bidra till ett ökat deltagande bland elever i idrott och hälsa. 

Det direkta sättet att undervisa på upplevs begränsa eleverna, då det inte i samma utsträckning 

som TGfU är individanpassat (Gil-Arias m.fl., 2021). Det direkta sättet utgår från att elever 

behöver grundläggande tekniska färdigheter för att kunna delta i spel (Annerstedt, 2007). 

TGfU-modellen utgår istället från att elever lär sig i spel, modellen ger även i större 

utsträckning möjlighet för olika sätt att lära sig spel på.  

  

En annan anledning till TGfU:s positiva effekter på motivation, kan vara att TGfU-

undervisning står i kontrast till traditionell undervisning. Annerstedt (2007) och Bunker m.fl. 

(1996) anger att traditionell undervisning är vanligt förekommande i idrott och hälsa 

undervisningen. I Alcalá och Garijo (2017) studie hade eleverna ingen tidigare erfarenhet av 

TGfU-baserad undervisning. 

TGfU blir således något nytt, det går att anta detta kan ha positiva effekter på motivationen.  

 

Bunker m.fl. (1996) menar att TGfU har som utgångspunkt att utveckla en förståelse för hela 

spelet. Det går att anta att det kan leda till en ökad hängivenhet till spelet då eleverna lär sig 

samtliga delar av spelet, både de tekniska och taktiska. Detta kan göra att elever ges möjlighet 

att utveckla flera aspekter i spelet. Till skillnad från det traditionella sättet att undervisa på 

som lägger ett stort fokus på det tekniska utförandet, möjliggör TGfU för eleverna att utveckla 

fler färdigheter i spelet. Om en elev inte behärskar de tekniska delarna av spelet, finns det 

möjlighet att eleven istället behärskar en annan färdighet av spelet, som kan leda till att eleven 

känner ökad motivation. Det går däremot att diskutera hur stor nytta elever har av förståelse 

för spelet om de inte kan utföra spelets tekniska moment. 

 

Något som bör belysas i relation till vårt resultat är att Gil-Arias m.fl. (2021) och Gil-Arias 

m.fl. (2020) studier kombinerade TGfU-modellen med en pedagogisk modell. Detta gör att 

det kan finnas en svårighet avgöra hur stor påverkan TGfU-modellen har haft på elevernas 

motivation.  

 

8.2.2 Lärares implementering av TGfU i undervisningen 

Det framgår i forskningsöversikten att lärares kunskap och erfarenhet är centralt för hur 

TGfU-modellen implementeras. Vidare framgår det att TGfU-baserad undervisning kan vara 

svår att implementera för lärare som undervisat på ett traditionellt sätt, då TGfU-modellen 

förhåller sig till andra pedagogiska principer. Det framgår även i forskningsöversikten att 

lärare använder delar av TGfU-modellen, däremot inte på ett systematiskt sätt som TGfU-

modellen anger (Harvey m.fl., 2010, Pill, 2011, Morales-Belando m.fl., 2018, Garcia-Lopez 

m.fl., 2019).  

 

I Harvey m.fl (2010) framgår det tydligt att tränarens kunskap och erfarenhet i relation till 

undervisning är centralt för hur TGfU-modellen kommer att implementeras. 
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I studien framgår det att den tränare som var mest erfaren och hade ett pedagogiskt sätt att 

undervisa på hade svårt att implementera modellen. Medan den oerfarne tränaren i studien 

visade på en större acceptans gentemot TGfU-modellen. Den oerfarna tränaren påvisade 

större acceptans för att TGfU-modellens pedagogiska principer. En anledning till detta kan 

vara att den oerfarna tränaren inte hade något tydligt pedagogiskt arbetssätt, vilket gjorde det 

lättare för tränaren att acceptera och applicera TGfU-modellen. Den äldre tränarens arbetssätt 

går att likställa med det Annerstedt (2007) anger som ett direkt sätt att undervisa på. Tränaren 

hade även ett stort resultatfokus.TGfU-baserad undervisning skiljer således gentemot 

tränarens sätt att arbeta på vilket kan vara en förklaring till varför tränaren hade svårt att 

anamma modellens principer. 

En annan anledning till att den erfarne tränaren hade svårt att ta till sig TGfU-modellen var att 

modellen är elevcentrerad, tränaren behövde således släppa kontrollen över undervisningen 

mer än tidigare, vilket kan ha uppfattats som utmanande. 

En annan skillnad mellan tränarna var hur de uppfattade modellen. Den erfarne tränaren ansåg 

att modellens struktur var för komplex. Tränaren ansåg att undervisning bör inledas i delar av 

spelet och sedan avslutas i helheten. Något som inte är förenligt med TGfU-modellen, något 

tränaren ansåg var för komplext för spelarna. Den oerfarna tränaren uppfattade däremot inte 

strukturen på det här sättet, utan såg den som fördelaktig för spelarnas utveckling. 

Något som bör beaktas i relation till Harvey m.fl. (2010) är att artikeln undersöker tränare i en 

sportkontext och inte lärare i en skolkontext.  

 

TGfU-modellen utgår från en rad olika pedagogiska principer (Bunker m.fl., 1996). Pill 

(2011) och Garcia-Lopez m.fl. (2019), anger att lärare använder flera delar av modellen, 

samtidigt används inte dem alltid på ett sätt som är förenligt med modellen. Lärare använder 

framför allt modifierade smålagsspel och ger eleverna möjlighet till reflektion. Det som skiljer 

lärarnas arbetssätt jämfört med modellen är att lärarna lägger större fokus på organisation vad 

gäller yttre faktorer (Pill, 2011). Pill (2011) och Garcia-Lopez m.fl. (2019) belyser även att 

lärarna i stor utsträckning anpassade lektionens innehåll utifrån antal elever och utrymmet de 

hade att tillgå.  

TGfU-modellen anger att lärare bör planera frågor och tid för reflektion i förhand (Bunker 

m.fl., 1996). Pill (2011) och Garcia-Lopez m.fl. (2019) anger att detta var något lärare inte 

gjorde, utan att detta mer skedde under lektionen.  

En anledning till detta kan vara att lärarna inte är tillräckligt förtrogna med modellen, att de 

inte har full kunskap kring hur frågor och tid för reflektion hade kunnat appliceras i 

undervisningen. En annan anledning skulle kunna vara tidsaspekten, dels att läraren inte anser 

sig ha tid att planera för det och att reflektion och frågor kan ta tid från andra delar av 

undervisningen.  

I Harvey m.fl. (2010) och Pill (2011) framgår det att lärare som redan har ett pedagogiskt 

arbetssätt som de har arbetet utifrån under en längre tid, har svårt att anamma nya 

pedagogiska modeller. Detta kan vara en förklaring till att modellen inte används fullt ut i 

undervisningen. 

Det går att anta att lärarna är de som bäst avgör vilka delar av modellen som är de mest 

applicerbara på deras undervisning. Annerstedt (2007) betonar att lärare bör applicera den 

undervisningsstrategi som är bäst lämpad för dennes kontext. 
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8.3 Slutsatser och implikationer 

I forskningsöversikten framgår det att TGfU har positiva effekter på elevers motivation.  

Vad gäller taktiska färdigheter, så har TGfU positiva effekter på elevers förståelse för spelet 

och kan ha positiva effekter på elevers beslutsfattande. TGfU:s effekter på tekniska 

färdigheter är positiva, däremot är effekterna likvärdiga med ett traditionellt sätt att undervisa 

på. Avgörande för hur TGfU implementeras i undervisningen är lärares kunskap och 

erfarenhet av TGfU och andra pedagogiska modeller. Vidare framgår det att delar av TGfU 

används av lärare, däremot inte alltid på ett sätt som är förenligt med modellen.  

 

Då modellen tydligt har positiva effekter på elevers motivation och likvärdig eller positiva 

effekter på elevers färdigheter jämförelsevis med ett traditionellt sätt att undervisa på, anser vi 

att modellen är att föredra när spel ska läras ut. För att modellen ska implementeras krävs det 

att lärare har kunskap och erfarenhet av modellen. Lärare bör få fortbildning kring modellen 

och få ta del av konkreta goda exempel på hur TGfU-baserad undervisning kan gestaltas. Då 

bollspel är en stor del i idrott och hälsa undervisningen är det viktigt att lärare har kunskap 

kring modeller för hur det kan läras ut. TGfU-modellen ger lärare ett tydligt ramverk för hur 

spel kan läras ut. TGfU bör inte ses som en kontrast till traditionell undervisning utan som ett 

komplement till lärarens befintliga undervisning. Kunskap och förtrogenhet om modellen 

möjliggör för lärare att utöka sin pedagogiska verktygslåda.  

 

Vår uppfattning är att det internationellt sett finns ett stort underlag vad gäller forskning på 

TGfU, både vad gäller modellens effekter och implementering. Vidare anser vi att effekterna 

av modellen fortsatt bör undersökas och framförallt under längre tidsperioder. Studier gjorda i 

en svensk kontext saknas, vilket gör att det finns en kunskapslucka att fylla.  

 

Sammanfattningsvis har forskningsöversikten påvisat effekterna av TGfU, samt hur modellen 

kan implementeras. I en svensk kontext är det centralt att lärare har kunskap om spelbaserat 

lärande, då spel har en central plats i undervisningen i idrott och hälsa.  
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huvudrapport. Skolverkets rapport 25. 

*Morales-Belando, M. T., Calderón, A., & Arias-Estero, J. L. (2018). Improvement in game 

performance and adherence after an aligned TGfU floorball unit in physical education. 

Physical Education & Sport Pedagogy, 23(6), 657–671. 

 

*O'Leary, N. (2015) 'Learning informally to use the 'full version' of teaching games for 

understanding', European Physical Education Review, 22 (1) p 3-22 doi: 

10.1177/1356336X15586177 

Pill, S. (2011). Teacher engagement with teaching games for understanding - game sense in 

physical education. Journal of Physical Education & Sport / Citius Altius Fortius, 11(2), 115–

123. 
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1-Artikelöversikt 

 

Författare 

Publikation

sår 

Design Syfte Metod Urval Slutsats Kvalitet 

Gray & 

Sproule (2011) 
Interventions

studie 

Undersöka 

effekterna av en 

spelbaserad 

undervisningsmeto

d jämfört med en 

traditionell 

undervisningsmeto

d på förståelse för 

spelet, 

spelprestation och 

besultsfattande. 

Interventionsstudie på 

skolelever i basket. 

Eleverna delades in 

två grupper, en grupp 

tog del av spelbaserad 

undervisning och den 

andra gruppens 

undervisning hade 

fokus på att lära ut 

tekniska färdigheter. 

52 

elever, 

24 tjejer 

och 28 

killar, 

medianål

der på 

12,5 år. 

Experimentgrup

pen 

fick bättre 

förståelse för 

spelet än 

kontrollgruppen. 

Livärdig 

förbättring i 

beslustfattande 

och tekninskt 

utöfrande i båda 

grupperna. 

13/15 

Harvey, Gil-

Arias & Claver 

(2020) 

Interventions

studie 

 

Undersöka 

effekterna av 

TGfU-baserad 

undervisning på 

taktisk förståelse. 

Interventionsstudie på 

mellanstadieelever i 

fotboll. Eleverna fick 

ta del av TGfU-

baserade 

fotbollsträning. Test 

för att mäta elevernas 

taktiska förståelse 

gjordes före, under 

och efter TGfU-

blocket. 

12 

elever, 6 

tjejer och 

6, killar, 

ålder 11–

12 år. 

TGfU-baserad 

undervisning 

hade goda 

effekter på 

elevers taktiska 

förståelse. 

12/16 

Žuffová & 

Zapletalová 

(2015) 

Interventions

studie 

Undersöka 

effektiviteten av 

två olika modeller 

(TGfU & 

traditionell) att 

lära ut ultimate 

frisbee på. 

Interventionsstudie på 

ultimate frisbee. 3 

experimentgrupper 

(TGfU undervisning) 

och 3 kontrollgrupper 

(traditionell 

undervisning), tolv 

lektioner. Deltagarnas 

beslutsafattande, 

tekniska utöfrande 

bedömdes med hjälp 

av video och en mall. 

Deltagarnas kunskap 

om spelets 

utvärderades genom 

ett kunskapstest 

bestående av åtta 

frågor. 

67 

elever, 

67 tjejer, 

ålder 

11.6-

15,8 år. 

Eleverna i 

TGfU-grupperna 

fick bättre 

förståelse för 

spelet som helhet 

än den 

traditionella. 

Båda grupperna 

fick likvärdigt 

resultat vad 

gäller 

beslutsfattande 

och tekniskt 

utförande. 

TGfU-grupperna 

var mer 

delaktiga och 

aktiva under 

lektionerna. 

11/16 
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López, 

Práxedes & 

Villar (2016) 

Interventions

studie 
Undersöka 

effekterna av två 

olika modeller 

(TGfU & 

traditionell) på 

förståelse för 

spelet, tekniskt 

utförande, och 

beslutsfattande.  

Interventionsstudie på 

basket. En 

experimentgrupp 

(TGfU undervisning) 

och en kontrollgrupp 

(traditionell 

undervisning), nio 

lektioner. Tester för 

att bedöma elevers 

förståelse för spelet, 

tekniska utförande 

och beslutsfattande 

genomfördes före och 

efter interventionen. 

46 

elever, 

22 killar 

& 24 

tjejer, 

ålder 14–

15 år. 

Eleverna som 

fick ta del av 

TGfU 

undervisning 

uppvisade bättre 

förståelse för 

spelet. Båda 

modellerna 

påvisade goda 

resultat på 

tekniskt 

utförande och 

beslutsfattande. 

14/16 

García-López, 

Gutiérrez, 

Sánchez-Mora 

& Harvey 

(2019) 

Tvärsnittsstu

die 

Syftet med 

undersökningen 

var att analysera 

genom om och hur 

legitimerade lärare 

i spanien arbetar 

med TGfU 

modellen och dess 

centrala faktorer, i 

sin idrott och hälsa 

undervisning. 

Tvärsnittsstudie där 

metoden som 

användes för att 

framkalla resultatet på 

denna undersökning 

enkät. Enkäten 

innefattade frågor där 

lärare skulle svara på 

om de 

ofta/alltid/sällan/inte 

alls, använder sig av 

TGfU modellens 

egenskaper i sin 

undervisning. 

199 

lärare, 52 

kvinnor, 

147 män. 

Medelåld

er på 40 

år. 129 

anställda 

i 

grundsko

lan och 

70 i 

gymnasi

eskolan 

Resultatet visar 

på att alla lärare 

som deltog i 

undersökningen 

använde sig av 

TGfU-modellen 

baserat på 

modellens 

egenskaper och 

arbetssätt.  

-Spelets innehåll 

-Planering inför 

spelet 

-Spelets 

lärandestrategier 

-Spelets 

bedömning 

De framgick hur 

alla lärare 

använde 

modellens “hela 

version” förutom 

arbetssättet kring 

spelets 

bedömning. 

 

Pill (2011) Tvärsnittsstu

die  

Syftet med studien 

var att undersöka 

om hur lärare 

uppfattar/tycker 

kring TGfU, för 

att förstå vilka 

hinder som finns 

för att 

implementera det.  

Metod som användes 

i undersökningen var 

en 

enkätundersökning. 

Enkäten behandlas 

som kvalitativ då 

syftet var att 

undersöka hur lärare 

tänker eller känner 

inför TGfU modellen. 

64 lärare. Resultatet visar 

på att lärarna 

inte arbetat med 

TGfU modellen 

på ett 

meningsfullt sätt. 

De framgick hur 

centrala delar av 

modellen såsom 

planering, inte 

fick genomslag i 

undervisningen. 

Däremot 

framgick det 

tydligt hur 

smålagsspel och 
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modifierade 

spel/övningar 

var en central del 

av 

undervisningen.

Förberedelse för 

frågor och 

reflektion blev 

till en stor del 

obrytt och 

lärarna tyckte 

redan att de 

implementerade 

modellen på ett 

bra sätt. 

Harvey, 

cushion & 

Massa-

Gonzalz(2010) 

Interventions

studie  

Syftet med studien 

var att undersöka 

och analysera 

huruvida en 

erfaren 

fotbollstränare 

med traditionell  

inriktning på 

fotboll och en 

nybliven 

fotbollstränare 

utan erfarenhet tog 

sig an TGfU 

modellen och hur 

den implementeras 

på sina spelare. 

Metoden för 

undersökningen var 

en intervention där 

syftet var att 

undersöka två 

fotbollstränare som 

introducerades av 

TGfU modellen och 

sedan fick själva 

implementera 

modellen på sina 

spelare under sina 

träningar. Datan var 

erhållen genom 

systematisk insamling 

av rik och detaljerad 

information. 

Två 

grundsko

le 

fotbollstr

änare 

från 

USA. 

Brad 33 

år med 7 

års tränar 

erfarenhe

t. 

Jeff 22 år 

med inga 

tränar 

erfarenhe

ter 

Resultatet visar 

hur erfarna 

tränare har de 

svårt att anamma 

nya tankar och 

ideer då det finns 

en tradition av 

att man gör som 

man alltid har 

gjort. Andra 

tränaren hade de 

lättare att 

implementera 

modellens 

egenskaper 

under sina 

träningar och 

resultatet visar 

på hur samma 

tränare upplevde 

en förbättring 

bland sina 

spelare när de 

kom till 

implementeringe

n av TGfU 

modellen.  

 

Morales-

Belando, 

Calderon & 

Arias-Estero 

(2018) 

Interventions

studie 

Syftet med studien 

var att undersöka 

om elevernas 

prestation 

utvecklas eller 

förbättras genom 

att implementera 

TgfU modellen i 

undervisningen.  

Metoden som 

användes var bland 

annat kvantitativ och 

kvalitativ genom 

observationer, 

intervjuer och 

datainsamling i form 

av kodning. 

Undersökningen 

genomförde för-efter 

tester för att kunna 

jämföra elevernas 

utveckling över tid. 8 

lektioner totalt med 

innebandy som 

41 

elever. 

23 killar 

och 18 

tjejer. 

Genoms

nittsålder

n 12 år. 1 

lärare i 

idrott 

och hälsa 

Resultatet visade 

hur eleverna 

förbättrades 

inom spelets 

kontext och 

innehåll genom 

TgfU modellens 

grund för 

undervisningen. 

Följande delar 

utvecklades 

eleverna inom: 

-Beslutfattning 

-tekniska 

utföranden 
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invasionsspel. -Täckning 

-Understöd 

-Prestation 

-Deltagande 

-Glädje 

-Upplevda 

kompetens 

-Avsikt att vara 

fysisk aktiv 

Hortigüela 

Alcalá, D., & 

Garijo, A. H. 

(2017) 

Interventions

studie 

Syftet med studien 

var att undersöka 

hur elevers 

motivation och 

prestation skiljer 

sig åt beroende på 

vilken 

undervisning som 

eleverna får.  

En interventionsstudie 

där metoden som 

användes var både 

kvantitativ och 

kvalitativ, där det 

gjordes t.ex. 

intervjuer. Eleverna 

blev indelade i två 

grupper, där grupp A 

undervisades i TGfU 

och den grupp B i ett 

traditionellt sätt. Ett 

före- och ett eftertest 

gjordes för undersöka 

elevernas utveckling. 

Totalt var det 24 

lektioner.  

237 

elever. 

58,3% 

killar 

och 

41,7% 

tjejer. 

Genoms

nittsålder 

13,32 år.  

Resultatet i 

studien visade att 

elever i grupp A 

som 

undervisades 

med TGfU 

ökade mer i 

motivation och 

prestation, än 

vad elever i 

grupp B gjorde. 

Det visades 

också att elever 

med högre betyg 

hade en större 

förståelse för 

TGfU-modellen.  

13/16 

Gil-Arias, A., 

Harvey, S., 

García-

Herreros, F., 

González-

Víllora, S., 

Práxedes, A., 

& Moreno, A. 

(2021) 

Interventions

studie 

Syftet med studien 

var att undersöka 

hur elevers 

motivation 

förändras när de 

blir undervisade i 

två olika 

pedagogiska 

modeller: 

TGfU/SE och 

traditionell/direkt 

modell. I de här 

modellerna blev 

eleverna 

undervisade i 

invasionsspel.  

En interventionsstudie 

där metoden som 

användes var både 

kvalitativ och 

kvantitativ, med bland 

annat frågeformulär 

till eleverna. Det 

gjordes även en före- 

och efter intervention 

för att se utvecklingen 

från start.  

Undersökningen 

gjordes under 11 

veckor.  

292 

elever.  

Medelåld

ern var 

10,49 år. 

Sex 

lärare 

deltog 

med 

varierand

e 

erfarenhe

t i 

läraryrke

t. 

I resultatet 

framkom det att 

de elever som 

undervisades 

med TGfU 

visade ett högre 

resultat i 

motivation än de 

elever som 

undervisades 

med en 

traditionell 

modell.  

13/16 

Gil-Arias, A., 

Claver, F., 

Práxedes, A., 

Villar, F. D., & 

Harvey, S. 

(2020) 

Interventions

studie 

Syftet med studien 

var att undersöka 

vad för effekter 

TGfU/SE har på 

elever, kopplat till 

autonomistöd, 

njutning, upplevd 

kompetens och 

motivation. I 

jämförelse med en 

mer traditionell 

undervisningsmod

ell.  

Interventionsstudie på 

volleyboll och 

ultimate frisbee. 

Eleverna delades in i 

två grupper, där ena 

gruppen blev 

undervisade genom 

TGfU/SE-modell, 

sedan genom ett mer 

traditionellt sätt. Den 

andra gruppen blev 

undervisade i motsatt 

ordning.  

55 

elever. 

Genoms

nittsålder

n var 

15,45 år. 

En lärare 

som 

undervis

ade båda 

klasserna

, 15 års 

erfarenhe

t.  

Resultatet 

visade, oavsett 

ordning, att 

eleverna kände 

ökad kompetens 

och större 

njutning av 

spelet när de 

blev undervisade 

genom TGfU.  

 

13/16 
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Hastie, P., & 

Curtner-Smith, 

M. (2006) 

Interventions

studie 

Syftet med studien 

var att undersöka 

hur elever, när de i 

grupper skapar 

egna spel, 

påverkas när de 

gör val utifrån en 

TGfU-modell. 

Även hur lärare 

kan använda och 

lära ut TGfU-

modellen, och hur 

vad elever 

utvecklar när de 

blir undervisade i 

den modellen.  

Interventionsstudie på 

22 lektioner. Den 

pedagogiska modell 

som var 

genomgående i 

lektioner var TGfU. 

Eleverna fick delta i 

spel som läraren 

designade. Sedan 

skulle eleverna själva 

designa ett eget spel, 

baserat på kunskapen 

som de hade fått med 

sig under tidigare 

lektioner.  

29 

elever. 

Det var 

11 killar 

och 18 

tjejer, i 

åldrarna 

11 och 

12 år.  

Resultatet i 

studien visade att 

eleverna kunde 

lösa problem 

som uppstod i 

spelen. De kunde 

även förstå, 

uppskatta och 

utföra taktiker i 

de olika spelen. 

Eleverna fick en 

även en 

förståelse för 

principer, regler 

och strukturer 

för spelen som 

de utförde. 

Slutligen visade 

resultatet att 
Eleverna ökade i 

entusiasm och 

tyckte varje 

lektion var rolig.   

 

12/16 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

32 

 

10.2 Bilaga 2 - Flödesschema 

 
 

Figur 1: Prisma: ett flödesschema som beskriver gallringsprocessen av källor 

(Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman, The PRISMA Group, 2009). 
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10.3 Bilaga 3 - Bedömningsmall för att mäta studiens kvalitet 
 

 

1. Är hypoteser, syfte och/eller eventuella frågeställningar klart beskrivna? 

 

Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  

 

2. Är problemet och rationalen för studien tydligt beskrivet? 

 

Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  

 

3. Är väsentliga begrepp definierade?  

 

Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  

 

4. Kvalitativ artikel: Får vi kunskap om forskarens förförståelse/perspektiv? 

 

Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  

 

5. Var urvalsstrategin lämplig med tanke på syftet?  

 

Ja 

Nej 

För att svara ja bör det framgå tydligt varifrån undersökningsgruppen valdes, vilka som valdes 

och varför samt hur de valdes ut och varför? Tydliggörs eventuella inklusions- och 

exklusionskriterier? 

 

Eventuell kommentar:  

 

6. Kvantitativ artikel: Framgår det tydligt utifrån vilka grunder urvalets storlek 

bestämdes?  
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Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  

 

7. Är egenskaperna/karaktäristika hos de deltagare som ingår i studien tydligt beskrivet? 

 

Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  

 

8. Interventionsstudie: Är försökspersonerna randomiserade till interventionsgrupp(er)? 

 

Ja 

Nej 

Oförmögen att avgöra 

 

Eventuell kommentar:  

 

9. Interventionsstudie: har interventionen (programmet/en ny form av undervisning etc.) 

som ska jämföras beskrivits tydligt? 

 

Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  

10. Har studien använt en adekvat datainsamlingsmetod?  

 

Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  

 

11. Har vilken typ av instrument som använts (ex enkäter, intervjuguider och 

observationsscheman) samt tillvägagångssättet vid datainsamlingen tydligt beskrivits? 

Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  

 

12. Är den redovisade analysmetoden lämplig? 

De metoder som används måste vara lämpliga för data.  
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Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  

 

13. Har etiska aspekter beaktats?  

 

Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  

 

14. Är de viktigaste resultaten av studien tydligt beskrivna? 

 

Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  

 

15. Svarar resultatet mot syftet?  

 

Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  

 

16. Har man tagit hänsyn till eventuella bortfall i resultatet? 

 

Om antalet deltagare som ”droppat av” (bortfallet) inte har redovisats, bör man svara att man 

är oförmögen att avgöra 

 

 

Ja 

Nej 

Oförmögen att avgöra 

 

Eventuell kommentar:  

 

17. Är resultaten praktiskt relevanta?  

 

Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  
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10.4 Bilaga 4 - Kvalitetsbedömning av artiklar. 

 

Författare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Summa 

Gray & 

Sproule, 2011 

Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 0 Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 0 Ja 13/15 

Harvey, Gil-

Arias & 

Claver (2020) 

Ne

j 

Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 0 Ja 12/16 

Žuffová & 

Zapletalová 

(2015) 

Ja Ja ja Ja Nej Nej N

ej 

Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 0 Ja 11/16 

Morales-

Belando, 

Calderón & 

Arias-Estero 

(2018) 

Ja Ja Ja Ja Nej Nej N

ej 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 0 Ja 13/16 

López, 

Práxedes & 

Villar (2016) 

Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 0 Ja 14/16 

García-López, 

Gutiérrez, 

Sánchez-

Mora & 

Harvey 

(2019) 

Ja Ja 0 Ja ja Ja N

ej 

0 0 Ja Ja Ja Ja Nej Ja 0 Ja 11/13 

Pill (2011) Ja N

ej 

Ja Ja Ja Nej N

ej 

0 0 Ja Ja Ja Ja Nej Ja 0 Ja 10/14 

Hortigüela 

Alcalá, D., & 

Garijo, A. H. 

(2017). 

Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 0 Ja 13/16 

Harvey, 

cushion & 

Massa-

Gonzalez 

(2010) 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 0 Ja 14/16 

Gil-Arias, A., 

Harvey, S., 

García-

Herreros, F., 

González-

Víllora, S., 

Práxedes, A., 

Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 0 Ja 13/16 
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& Moreno, A. 

(2021) 

Gil-Arias, A., 

Claver, F., 

Práxedes, A., 

Villar, F. D., 

& Harvey, S. 

(2020). 

Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 0 Ja 13/16 

Hastie, P., & 

Curtner-

Smith, M. 

(2006). 

Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 0 Ja 12/16 

 

 

 

 
 

 

 

 


