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Abstrakt 
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Syftet är att genom en litteraturgranskning av vetenskapligt publicerade forskningsartiklar 
undersöka vad peer-tutoring som en form av kooperativt lärande kan innebära för möjligheten 
till social interaktion och lärande när elever med funktionsnedsättning inkluderas i en 
idrottsundervisningssituation. Många elever med funktionsnedsättning är inte inkluderade i 
idrottsundervisningen som de skulle önska, detta begränsar deras påverkansmöjlighet till god 
hälsa genom fysisk aktivitet. Kooperativt lärande och peer-tutoring har visat sig ge 
möjligheter till ökad social interaktion och lärande. Sökmetod: Tio vetenskapligt publicerade 
artiklar granskades och tre återkommande områden kunde skönjas. Dessa var social 
interaktion, lärande hos eleverna och lärarens roll i undervisningssituationen. Fem artiklar 
baserades på särskild interventionsstudie, fem baserades på tidigare forskning. 
Artikelsökningen gjordes under våren år 2010 i vetenskapliga databaser: Science direct, 
SAGE journals, Academic search elite, PsycINFO och ERIC under med kompletterande 
handsökning. Krav var att artiklarna skulle handla om kooperativt lärande eller peer-tutoring i 
inkluderad idrottsundervisning, gälla grundskoleelever och vara engelskspråkig. Resultat: Tre 
områden kunde skönjas i artiklarna, dessa var den sociala interaktionen effekter, lärande 
genom peer-tutoring och lärarens roll. Sammanfattning: kooperativt lärande och peer-
tutoring ökar möjligheterna till social interaktion mellan eleverna då uppgifternas lösning är 
beroende av social interaktion. Kooperativt lärande främjar social interaktion mellan elever 
med och utan funktionsnedsättning. Kooperativt lärande och peer-tutoring ökar även 
möjligheterna för lärandet då den sociala interaktionen gynnar lärande hos elever. Lärarens 
roll inför och under undervisningen är viktig för utfallet. Inkludering innebär heterogena 
klasser vilket är positivt för kooperativt lärande. 
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Förord 
Denna uppsats har öppnat mina ögon för elever med funktionsnedsättning och vilka 
möjligheter som finns för att de ska kunna delta i idrottsundervisningen tillsammans med sina 
klasskompisar. Att sätta mig in i detta ämne och genomföra denna litteraturgranskning har 
varit mycket lärorikt. Jag vill särskilt tacka min handledare Kajsa Jerlinder som introducerade 
mig för ämnet och vars sakkunnighet under uppsatsens gång varit till stor hjälp. Tack också 
till er andra bidragit på olika sätt.  

 

Britta Allvar 

Juni 2010  

 



 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning och syfte ...........................................................................................................1 

2. Introduktion .....................................................................................................................2 

2.1 Elever med funktionsnedsättning och deras hälsa .....................................................2 

2.2 Inkluderingens betydelse ..........................................................................................2 

2.3 Elever som lär av varandra .......................................................................................4 

2.3.1 Lära genom social interaktion ............................................................................5 

2.3.2 Kooperativt lärande och lärarens roll .................................................................6 

2.3.3 Peer-tutoring .....................................................................................................8 

2.3.4 Att lära av varandra i idrottsundervisning ..........................................................9 

2.4 Sammanfattning .......................................................................................................9 

3. Sökmetod ........................................................................................................................ 11 

3.1 Söktermer ............................................................................................................... 11 

3.2 Sökstrategi ............................................................................................................. 12 

3.3 Bearbetning av artiklar ........................................................................................... 13 

3.4 Granskningens trovärdighet .................................................................................... 14 

4. Resultat .......................................................................................................................... 15 

4.1 Granskade artiklar .................................................................................................. 15 

4.2 Den sociala interaktionens för och nackdelar .......................................................... 17 

4.3 Lärande genom peer-tutoring .................................................................................. 17 

4.4 Idrottslärarens roll .................................................................................................. 18 

4.5 Övriga faktorer ....................................................................................................... 19 

    4.6       Möjligheter för social interaktion och lärande när kooperativt lärande används      inom inkluderad idrottsundervisning ........................................................................... 19 

5. Diskussion ..................................................................................................................... 21 

5.1 Den sociala interaktionen och lärandet .................................................................... 21 

5.2 Vad är lärande? ...................................................................................................... 24 

5.3 Positiva och negativa resultat .................................................................................. 24 



 

 

5.4 Omfattning och användning av kooperativt lärande ................................................ 25 

6. Sammanfattning ............................................................................................................. 27 

6.1 Avslutande reflektioner .......................................................................................... 28 

6.2 Förslag på fortsatt forskning ................................................................................... 29 

7. Referenslista ................................................................................................................... 30 

7.1 Elektroniska referenser ........................................................................................... 33 



1 

 

1. Inledning och syfte 
Vilken vits är det att inkludera elever med funktionsnedsättning i idrottsundervisningen om de 
inte har samma fysiska förutsättningar som de andra eleverna? Idrottsundervisningen står för 
lagidrott och prestation, där passar inte elever med funktionsnedsättning in, eller?  

Tanken att elever med funktionsnedsättning ska delta i den ordinarie idrottsundervisningen 
kan för många kännas avlägsen eftersom ämnet ofta kopplas till fysisk prestation. Men 
idrottsundervisningen skulle kunna vara mycket mer än så. Idrottsundervisningen är för alla 
elever, även de med funktionsnedsättning, ett gyllene läge att lära känna sin kropp och 
utveckla sin fysik. Detta är grundläggande för att genom fysisk aktivitet kunna påverka sin 
hälsa i positiv riktning. Enligt Skolverket (1) ska alla elever ha rätt till stöd utifrån deras 
förutsättningar vilket även tydliggörs i kursplanen för idrott och hälsa där den fysiska 
aktivitetens betydelse för hälsan tas upp (Skolverket 2). Dock misslyckas många skolor med 
att anpassa undervisningen efter varje elevs unika behov (Skolinspektionen, 2009). Det 
förefaller finnas ett glapp mellan skolornas uttalanden om ett inkluderande synsätt och hur de 
arbetar i praktiken. I praktiken är många elever med funktionsnedsättningar inte delaktiga i 
idrottsundervisningen (Skolverket, 2001), exkluderingen kan bero på såväl fysiska hinder som 
på läraren eller andra elever (Coates & Vickerman, 2008; Nygren, 2008; Skolverket, 2006; 
Skolinspektionen, 2009). Detta som både ses i ett svenskt och amerikanskt sammanhang har i 
Amerika visat sig ha konsekvenser som att eleverna känner skam och att de inte räcker till 
(Coates & Vickerman, 2008), samt inte ses av klasskompisarna som en del av klassen 
(Williams & Downing, 1998). Inkluderande insatser gynnar enkligt Skolverket (2001) alla 
barn och särskilt de med stora behov. Går det att anpassa idrottsundervisningen efter allas 
olika behov? Att inte erbjudas möjlighet till deltagande på samma villkor som andra elever på 
idrottslektionen gör att det gyllene läget att påverka sin hälsa genom fysisk aktivitet riskerar 
att minska eller helt försvinna.  

Att inte ha möjlighet till att delta i idrottsundervisningen blir problematiskt då elever med 
funktionsnedsättningar uttrycker i olika studier att de vill delta i den vanliga 
idrottsundervisningen, precis som sina klasskamrater utan funktionsnedsättning (Nygren, 
2008; Skolverket, 2006). Eleverna vill inkluderas i vanlig idrottsundervisning, känna 
delaktighet och gemenskap med resten av klassen (Nygren, 2008). Ett sätt att främja social 
interaktion och lärande mellan elever kan vara att använda kooperativt lärande och peer-
tutors. Dessa lärandesätt har i amerikanska studier gett positiva utfall och elever med 
funktionsnedsättning har kunnat delta i vanlig teoretisk undervisning på andra och mer 
jämlika villkor än tidigare. Kan kooperativt lärande och peer-tutoring ha positiva utfall även i 
inkluderad idrottsundervisning? Detta leder fram till att jag i denna uppsats kommer att 
granska forskning kring inkludering i idrottsundervisningen av elever med 
funktionsnedsättning och användandet av ett kooperativt lärande. Det specifika syftet är att 
genom en litteraturgranskning av vetenskapligt publicerade forskningsartiklar undersöka vad 
peer-tutoring som en form av kooperativt lärande kan innebära för möjligheten till social 
interaktion och lärande när elever med funktionsnedsättning inkluderas i en 
undervisningssituation.  
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2. Introduktion 
Nedan introduceras granskningsfältet för denna litteraturgranskning. Vad menas egentligen 
men funktionsnedsättning och hur fungerar inkludering i idrottsundervisningen? 
Fortsättningsvis beskrivs hur elever kan lära genom social interaktion vilket kan förekomma 
inom kooperativt lärande och så kallade peer-tutors som förklaras närmare under rubriken 
”Elever som lär av varandra”. 

2.1 Elever med funktionsnedsättning och deras hälsa 
Vad som räknas som funktionsnedsättning är inte lätt att veta, ofta blandas begreppet ihop 
med funktionshinder, handikapp och olika diagnoser vilka kan variera i svårighetsgrad och 
kombination. Vad är vad och hur påverkar en funktionsnedsättning individens hälsa? Med 
funktionshinder menas den begränsning en funktionsnedsättning utgör i relation till 
omgivningen (Arnhof, 2008; Statens folkhälsoinstitut; Socialstyrelsen & Vårdguiden). 
Funktionsnedsättningens begränsningar kan visa sig i vardagen, arbetslivet, utbildning eller i 
de sociala relationerna i form av bristande tillgänglighet (Socialstyrelsen). Socialstyrelsens 
definierar en funktionsnedsättning som ”nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga”. En funktionsnedsättning kan bli ett funktionshinder men behöver inte bli 
det om omgivningen är anpassad på rätt sätt. Att öka skolans inkludering av elever med 
funktionsnedsättning och därmed minska hindren till deltagande förefaller därmed vara ett 
naturligt mål. 

Variationen inom gruppen elever med funktionsnedsättning gör det viktigt att i skolan se varje 
individ, dennes unika svårigheter och inte generalisera. I svenska skolan benämns dessa 
elever utifrån diagnos eller som ”barn med särskilda behov” eller ”barn i behov av särskilt 
stöd” (Nilholm, 2006; Skolverket 1). Den vanligaste funktionsnedsättningen bland barn 2-17 
år i Sverige uppskattas av Socialstyrelsen (2009) vara förståndshandikapp, hörselskada, 
rörelsehinder och synskada som inte kan korrigeras.  

Hela Sveriges befolkning ska, utifrån övergripande folkhälsomål, på lika villkor ha möjlighet 
till god hälsa (Arnhof, 2008), hälsan påverkas av fysiska, psykiska och sociala faktorer. 
Individer med funktionsnedsättning som uppskattar sin hälsa som dålig är i Sverige mer än tio 
gånger vanligare än hos övrig befolkning (ibid.). Hälsan går bland annat att påverka genom 
fysisk aktivitet, god kosthållning och sociala relationer. Arnhof menar att om övervikten 
minskar och den fysiska aktiviteten och socialt deltagande ökar ho individer med 
funktionsnedsättning skulle den dåliga hälsan hos dessa minska med en tredjedel. 
Grundskolans idrottslektioner ger möjligheter till både fysisk aktivitet och social interaktion 
men vissa elever med funktionsnedsättning deltar inte i idrottsundervisningen (Nygren, 2008). 
Detta gör att eleverna kan gå miste om både fysisk aktivitet och social gemenskap och en 
funktionsnedsättning kan bli ett hindra till god hälsa. 

2.2 Inkluderingens betydelse 
Hur skolan arbetar med elever i behov av särskilt stöd kan ses utifrån olika perspektiv. Den 
svenska skolan har enligt Haug (1998) gått från en kompensatorisk lösning, som grundas i 
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tanken att den enskilda eleven ska kunna fungera normalt och svaga sidor stärks genom extra 
resurser i skolan med syfte att kompensera elevens svårigheter, till ett demokratiskt 
deltagarperspektiv. Den kompensatoriska lösningen ses av Haug som orealistiskt då det i 
många fall är omöjligt att kompensera elevens svårigheter, alla elever kan inte uppnå någon 
form av standard då alla har olika styrkor och svagheter. Inom det demokratiska 
deltagarperspektivet ses kunskap som beroende av den sociala situationen (ibid.), alla är vi 
olika och tar därför också till oss kunskap på olika sätt. Inom detta perspektiv går alla elever 
tillsammans i skolan vilket minskar avståndet mellan dem och skapar ömsesidigt förtroende 
vilket enligt Haug skapar det bästa möjliga samhället. Att inkludera elever med 
funktionsnedsättning förefaller därmed vara gynnsamt för hela samhället, men är det 
gynnsamt för eleverna?  

När skolorna delas upp utifrån en kompensatorisk lösning kan eleverna inte längre delta under 
samma förutsättningar, en elev med funktionsnedsättning går därmed i skolan under andra 
förutsättningar än en elev utan funktionsnedsättning. Nyström (2003) är kritisk mot 
uppdelning av elever som får negativa konsekvenser, han menar att de svaga eleverna 
kommer att identifiera sig med och prestera utefter de lägre förväntningarna som finns på 
elever i en anpassad grupp. Elevernas prestationer gynnas av blandade grupper (ibid.). Detta 
torde också gälla elever med funktionsnedsättning, genom inkludering utifrån Haugs 
demokratiskt deltagarperspektiv skulle därmed deras prestationsnivå kunna höjas.  

Haug (1998) tar upp begreppet inkludering i samband med integrering, segregerande 
integrering och inkluderande integrering ses som två riktningar. Segregerande integrering 
resulterar i att elever med funktionsnedsättning går i mindre grupp eller särskola, det blir 
skillnad mellan vanlig undervisning och denna specialundervisning. Eleverna blir en del i de 
särskilda insatserna istället för att inkluderas i vanlig undervisning. I inkluderande integrering 
är särskilda insatser enligt Haug inte nödvändiga. Undervisningen sker i den klass eleven 
tillhör, alla elever ska oavsett förutsättningar och prestationsförmåga delta i den gemensamma 
undervisningen. Genom inkluderande integrering och ett demokratiskt deltagarperspektiv 
skulle inte en funktionsnedsättning behöva bli ett hinder till deltagande. Kanada och Finland 
är goda exempel på där heterogena klasser ger bäst resultat för elever med olika 
förutsättningar (Lindgren, 2010).  

Kopplingar ses mellan Haugs (1998) inkluderande integrering och det demokratiska 
deltagarperspektivet där skillnader och olikheter mellan barnen accepteras och undervisningen 
anpassas så att alla ska kunna delta. Så hur står sig detta mot begreppet inkludering? Nilholm 
(2006) tar även han upp inkludering i förhållande till integrering och menar att inkludering 
har kommit att användas istället för integrering. Skillnaden mellan dessa begrepp förefaller 
vara att inkludering innebär att helheten anpassas till delarna och integrering det motsatta, att 
delarna anpassas till helheten (ibid.). Sammantaget så menas med inkludering i skolan att alla 
elever är olika och att skolan ska organiseras därefter, vilket är den betydelse som utgåtts från 
i denna uppsats. Ovan resonemang kring inkluderingens betydelse har gjort utifrån en svensk 
kontext, detta trotts att de granskade artiklarna i denna studie utgår från amerikansk kontext. 
Även i den amerikanska förefaller inkludering betyda att elever med funktionsnedsättning ska 
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ingå i den ”vanliga” undervisningen tillsammans med elever utan funktionsnedsättning 
(Coates & Vickerman, 2008). Den svenska och den amerikanska betydelsen av inkludering 
förefaller sammanfalla med varandra vilket gör resonemanget utifrån svensk kontext är 
användbar i detta sammanhang. Möjligheter finns dock precis som i Sverige att inkludering 
tolkas på olika sätt. Även Skolinspektionens (2009) syn på inkludering sammanfaller när de 
skriver att hänsyn ska tas till alla elever och deras olika förutsättningar och lärandemiljön ska 
anpassas utifrån varje elevs behov. Barn med funktionsnedsättning bör kunna ingå, 
inkluderas, i en vanlig klass och undervisningen anpassas utifrån vilka barn som ingår i 
klassen och inte tvärt om. Men att elever går i vanlig skola betyder enligt Nilholm (2006) inte 
detsamma som att de är inkluderade. Hur ser det ut i exempelvis idrottsundervisningen, är 
elever med funktionsnedsättning inkluderade?  

Att inkludera elever med funktionsnedsättning i skolans teoretiska ämnen är en sak, att 
inkludera samma elever i idrottsundervisningen där kroppen och rörelsen är betydande kan 
vara en annan. För elever med funktionsnedsättning verkar det vara viktigt att få delta som 
alla andra i idrottsundervisningen (Nygren, 2008), att eleverna inte deltar vilket beskrivs av 
Nygren (2008) och Skolverket (2006) förefaller bero på någonting annat. Har inkludering av 
elever med funktionsnedsättning i idrottsundervisning någon negativ inverkan på de övriga 
eleverna? Utifrån Block och Obrusnikovas (2007) studie förefaller det finnas delade 
meningar. Det beskrivs hur elever utan funktionsnedsättning inte tagit någon skada av 
inkluderingen av elever med funktionsnedsättning, de har inte påverkats. Elever utan 
funktionsnedsättning förefaller till och med få positivare attityd till inkludering. Men när det 
gäller attityder finns motstridiga resultat där ingen eller en negativ attitydförändring skett 
genom inkludering (ibid.). Dock spelar klasskamraternas attityd till inkludering stor roll för 
utfallet. Där inkludering resulterat i positiva attityder hos elever utan funktionsnedsättning har 
inkluderingen inneburit uppmuntran av social interaktion och icke tävlingsinriktade aktiviteter 
(ibid.). Men den sociala interaktionen visade sig inte alltid vara en positiv upplevelse för 
elever med funktionsnedsättning. Dock förefaller den sociala interaktionen i vissa fall ha 
positiva effekter, kanske skulle inkluderingen fungera bättre om idrottsundervisningen inte 
var tävlings och prestationsinriktad. Finns det undervisningsformer där positiv social 
interaktion mellan elever med och utan funktionsnedsättning främjas? Vilken betydelse har 
social interaktion för elevernas lärande?  

2.3 Elever som lär av varandra  
Ett alternativ till vanlig lärarledd undervisning är när elever i små grupper eller par lär av och 
med varandra genom social interaktion. Den vanligaste och mest undersökta formerna av 
”kamrat lärande” är kooperativt lärande varav en del är peer-tutoring (Topping, 2005). Den 
främsta skillnaden mellan dessa två är enligt Topping att kooperativt lärande består av elever 
som lär sig tillsammans i grupp på samma nivå, dock med fördel av att ha olika kunskaper 
och färdigheter. Inom peer-tutoring lär de i specifik rolluppdelning där den kunnigare eleven 
lär den mindre kunniga (ibid.). Oavsett om lärandet sker i grupp eller i par är den sociala 
interaktionen central.  
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2.3.1 Lära genom social  interaktion 

Både kooperativt lärande och peer-tutoring utgår från att elever lär varandra eller tillsammans 
via social interaktion, en teori som ligger till grund är psykologen och pedagogen Lev 
Vygotskys social development theory (Gillies & Ashman, 2003; Hensvold, 2006). När barn 
lär sig i samspel med varandra kallar Vygotsky (1978) det för proximal utvecklingszon där 
lärande först sker socialt mellan individer och sedan inom individen. Barnet anses alltid ha en 
möjlighet till utveckling om omständigheterna är gynnsamma. Med gynnsamma 
omständigheter menas att barnet får möjlighet till samarbete och handling med en mer kunnig 
person som kan vara en annan elev eller läraren (Hensvold, 2006), vilket ger elever möjlighet 
att klara uppgifter de annars inte hade klarat (Gillies & Ashman, 2003). Lärande och 
kognitiva förmågor är enligt Ashman (2007) beroende av interaktionen mellan två individer. 
Med rätt omständigheter skulle inkludering genom social interaktion mellan elever med olika 
kunskapsnivå och förutsättningar skapa gynnsamma förutsättningar för lärande hos alla 
elever. Vygotsky förespråkar i sin theory on dysontogenesis, teorin om störd utveckling, när 
det gäller elever med svårigheter att fokus ska ligga på att stärka deras individuella färdigheter 
och inte fokusera på deras svagheter (Rodina, 2006). Den sociala interaktionen anses ha stor 
betydelse där en funktionsnedsättning ses som en möjlighet till utveckling istället för ett 
statiskt tillstånd (ibid.). Vad innehåller den sociala interaktionen i ett lärandesammanhang?     

En mer kunnig elev, peer-tutor, kan i interaktion med en annan elev lära ut strategier för 
tänkande samt peppa och stötta vilket beskrivs av King (2007) som att kognitivt vägleda eller 
ge intellektuella byggstenar. Detta torde stärka individens kognitiva färdigheter och 
möjligheten till utveckling stärks. King beskriver hur lärandet förändras över tid, i början 
används tänkande och problemlösande strategier av den kunnigare eleven för att lära den 
andre men med tiden behövs mindre och mindre stöttning, tillslut klarar den tidigare hjälpta 
eleven själv av att kognitivt lösa problem. Detta kallar Vygotsky för att tänkandeprocessen 
går från att vara reglerad av andra till att vara självreglerad (ibid.), eleven blir allt mindre 
beroende av hjälp från andra och kan mer och mer på egen hand klara olika uppgifter.  

Att elever lär varandra förefaller möjligt men finns det fördelar med att den sociala 
interaktionen sker mellan elever istället för mellan elev och lärare? Ja, barn kan med fördel 
lära varandra menar Ashman och Gillies (2003) och de är ofta mer framgångsrika än vuxna 
när det gäller att lära sina kamrater. Detta kan bero på elevernas gemensamma språk som 
bland annat utrycker gemensamma attityder och erfarenheter (ibid.). Att elever själva vet bäst 
hur de lär varandra har även visat sig där en grupp elever fått en uppgift tenderar att interagera 
med varandra på en konkret nivå (King, 2007). Enligt King består lärandet i denna konkreta 
nivå av ett ”steg för steg” beteende och preciserande snarare än på en abstrakt nivå. Utöver 
lärandet så gynnas interagerande elever både socialt och moraliskt (Battistich & Watson, 
2003). Inkludering förefaller gynna den sociala interaktionen som i sin tur gynnar lärandet.  

Även pedagogen Jean Piaget menar att barn som interagerar och kommunicerar med varandra 
både får sociala och kognitiva fördelar (Williams, Sheridan & Pralin Samuelsson, 2000). 
Genom att kommunicera med varandra upplever barnen att det finns andra sätt att se på saker 
än deras eget, de får möjlighet att undersöka och granska sina egna antaganden och denna 
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sociala konflikt leder till lärande (ibid.). Skillnaden mellan Piaget och Vygotskys teorier är 
enligt Williams et al. (2000) att Piaget menar att det sociala samspelet påbörjar förändringen 
hos eleven medan Vygotsky menar att interaktionen inte bara påbörjar utan formar hela 
förändringsprocessen. Vygotsky ser den sociala interaktionen som barnets viktigaste drivkraft 
för utveckling (ibid.). Enligt Vygotsky lär sig barn genom social interaktion förklara och lära 
varandra och Piaget ser konflikten som sker i den sociala interaktionen som betydelsefull för 
lärandet, kan det sociala interaktionen gynna lärandet på fler sätt? 

En ytterligare aspekt på den sociala interaktionens betydelse för lärandet kommer från Albert 
Bandura som menar att elever får möjlighet att lära av andras kunskap genom observation av 
den andres beteende. Bandura (1977) beskriver i sin Social learning theory hur individer lär 
utifrån social interaktion genom att observera, imitera och utforma. Genom att observera hur 
andra gör kan individen forma en idé om hur uppgiften kan utföras för att sedan själv prova 
(ibid.). Att prova någonting kan leda till positivt eller negativt utfall och leda till lärande vilket 
Bandura kallar för Learning by response consequences. Här får individen direkt respons 
utifrån sitt handlande, automatiskt och omedvetet. Dock anser Bandura det mer effektivt att 
lära genom att forma och visa, learning by modeling eftersom kunskapen då redan finns hos 
den som visar och inte behöver skapas från grunden. Även här framstår den sociala 
interaktionen viktig för lärandet, då elever kan lära varandra genom att visa och förklara.  

Bandura har även myntat begreppet self-efficacy där elever genom gemensamt lärande ökar 
tron på sin egen förmåga. Self-efficacy är betydelsefullt när det gäller lärande och elever med 
hög sådan tenderar att sätta högre mål än andra och har också högre motivation att nå målet 
(Johnson & Johnson, 2003). Att lära tillsammans kan alltså genom höjd self-efficacy och 
motivation leda till ökade prestationer. Elever med hög self-efficacy är enligt Johnson och 
Johnson mer benägna att använda olika strategier för att nå målet, de är mer hjälpande och 
givmilda mot varandra och är bättre på att ta emot feedback. En elev med låg self-efficacy kan 
i till exempel idrottsundervisning dra sig undan och inte vilja delta (Coates & Vickerman, 
2008). Att lära tillsammans förefaller ha positiva resultat på elevens motivation till och viljan 
att delta, att delta och socialt interagera med sina klasskamrater kan vara utgångspunkten för 
lärande vilket talar för inkludering av elever med funktionsnedsättning.   

2.3.2 Kooperativt lärande och lärarens roll 

Cooperative learning är ett engelskt samlingsbegrepp för flera former av strukturerade 
grupparbeten (Williams et al., 2000). I svenskan återfinns begreppet som; ”elevaktiva 
arbetsmodeller”, ”grupparbete”, ”projektarbete”, ”samlärande” eller ”lärande i samverkan”. 
Direkt översättning kooperativt lärande återfinns också och används i denna uppsats.  

Kooperativt lärande innebär att elever tillsammans löser strukturerade uppgifter i par eller 
grupp med syftet att främja lärande och sociala förmågor vilket gör att uppgiftens utformning 
har betydelse (Hensvold, 2006). För kooperativt lärande gäller det inte bara att sätta ihop barn 
i en grupp det krävs också ett gemensamt mål att sträva efter, när målet uppnåtts blir hela 
gruppen belönad (Roger & Johnson, 1994). Enligt Williams et al., (2000) är det viktigt att 
eleverna i gruppen är solidariska mot varandra och att motivation skapas för att vilja göra sitt 
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bästa för gruppen. Kooperativa uppgifter är utformade så att de inte kan utföras om inte alla i 
gruppen klarat av sin del vilket Roger och Johnson (1994) kallar för positive interdependence, 
eleverna blir positivt beroende av varandra i gruppen. Eleverna ser att andras arbete gynnar 
dem och deras eget gynnar andra vilket leder till att de hjälps åt så att alla i gruppen lyckas. 
Uppgiftens utformning är enligt Hensvold (2006) viktig för att höja elevernas motivation, 
uppgiften ska utmana och utifrån inre obalans motivera eleverna att hitta lösningar. 

Arbete i små grupper passar särskilt bra i heterogena klasser, elever med olika kunskapsnivåer 
kan genom kooperativt lärande lära varandra och använda varandras olika kunskaper som 
resurser i gruppen (Williams et al., 2000). Olikheter förefaller inom kooperativt lärande vara 
en styrka i gruppen, att eleverna har olika kunskaper ökar möjligheten för dem att lära 
varandra vilket resulterar i en breddad kunskapsnivå. Dess syfte att främja elevernas sociala 
förmågor och lärande trotts kunskapsskillnader förefaller instämma med tanken bakom 
inkludering. Sociala vinster av kooperativt lärande återfinns inte bara i klassrummet utan har 
även visat sig utanför klassrummet (Topping, 2005). Kooperativt lärande ökar den sociala 
samvaron mellan elever med och utan funktionsnedsättning, alla elever ökar sin sociala 
förmåga genom att lära med och av varandra (Ashman, 2003). I inkluderad 
idrottsundervisning skulle därmed ett kooperativt lärande kunna öka delaktigheten för elever 
med funktionsnedsättning och öka kunskapen för alla elever.  

Studier med fokus på inkludering i klasser med ett kooperativt arbetssätt visar på bättre 
resultat i teoretiska ämnen än innan införandet men även på sociala vinster i form av fler 
vänner (Hensvold, 2006). Dessa resultat tros bero på att eleverna blev positivt beroende av 
varandra och av de olika kunskaper varje individ har. Det finns dock röster som menar att 
högpresterande elever skulle förlora på ett kooperativt arbetssätt (Ashman, 2003). Detta 
motsägs dock av studier som visar på att högpresterande elever tjänar lika mycket som 
lågpresterande på detta arbetssätt (ibid.). Ashman menar även att högpresterande elever skulle 
förlora på att ingå i en homogen grupp då dessa elever visat sig förlora självkänsla. Resultaten 
tyder på att det kan vara en fördel för både elever med och utan funktionsnedsättning att 
arbeta kooperativt i heterogena inkluderade klasser. Enligt Hensvold (2006) lär sig låg-, 
medel- och högpresterande på olika sätt inom kooperativt lärande, låg och medelpresterande 
lär sig genom att observera och ta del av andras kunskaper, som i Banduras learning by 
modeling.  De högpresterande eleverna lär sig genom att hitta nya strategier att förmedla sin 
kunskap på (Hensvold, 2006). Enligt Slavin (1996) bidrar det kooperativt lärande till att 
olikheter i klassen blir en resurs istället för ett hinder. Elever med funktionsnedsättning skulle 
därmed genom att inkluderas i ”vanlig” undervisning kunna bidra till andras lärande.  

Viktiga aspekter för att lyckas med kooperativt lärande är enligt Hensvold (2006) inte bara 
uppgiftens karaktär och utformning utan också lärarens roll. Lärarena bemötande av eleverna 
har ett samband med elevernas resultat och läraren går från en kunskapsförmedlande roll till 
en handledande i det kooperativa lärandet. Även Vygotsky ser lärarens roll som handledare 
där denne hjälper eleverna via lämpliga uppgifter (Egidius, 2003). Lärarens syn på sin roll i 
inkluderad undervisning påverkas av kunskap och attityder till det samma. I Norinder och 
Söderbergs (2008) studie förefaller de intervjuade idrottslärarna nöjda med sin insats för att 
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inkludera elever i behov av särkilt stöd. De beskriver samtidigt hur elever med diagnos arbetar 
med teoretiskt ämne eller har specialidrott istället för att delta i den ”vanliga” 
idrottsundervisningen. Lärarna förefaller inte se inkluderingsmöjligheterna för elever med 
diagnos. Okunskap visas i en grekisk studie ha ett samband med idrottslärares attityder till 
inkluderad idrottsundervisning (Papadopoulou, Kokaridas, Papanikolaou & Patsiaouras, 
2004). Lärarna med större kunskap om inkluderad idrottsundervisning är mer positiva och tror 
sig kunna klara av att inkludera elever med funktionsnedsättningar på ett bättre sätt.  

När svenska idrottslärares attityder undersökts visade det sig att lärarna med mest kunskap 
även här var positivare än andra till inkludering av elever med funktionsnedsättning 
(Jerlinder, Danemark & Gill, 2010). I Smith och Greens (2004) studie anser sig lärarna inte ha 
rätt kompetens för att kunna inkludera elever med funktionsnedsättning. Det förefaller finnas 
en osäkerhet hos idrottslärare på deras roll i inkluderad idrottsundervisning i både Sverige och 
Grekland. Samband mellan lärares attityd till och genomförande av inkludering kan även ses i 
en amerikansk studie, där en positiv attityd i praktiken också gav positivare utfall (Elliott, 
2008). Om denna osäkerhet beror på okunskap bör idrottslärare ges ökade kunskaper vilket 
visat sig bristande då insatser för detta sällan innefattar lärare i idrott och hälsa 
(Skolinspektionen, 2009). Kooperativt lärande förefaller vara ett bra sätt att inkludera elever 
med funktionsnedsättning i idrottsundervisningen, kanske kan detta även göra lärarna tryggare 
i handledarrollen jämfört med den kunskapsförmedlande rollen.  

2.3.3 Peer-tutoring  

Detta elevaktiva arbetssätt, en form av kooperativt lärande, bygger på att elever lär varandra i 
specifika roller, den ena eleven som är kunnigare inom det aktuella området instruerar eller 
tränar den andra. Inom peer-tutoring är eleverna uppdelade i par där den ena har kunskapen 
som lärs ut till den andra. Eleverna lär varandra precis som i kooperativt lärande men det är 
inte alla elevers kunskap som tas tillvara utan enbart kunskapen hos den ena eleven, peer-
tutorn.  Att eleven som lär ut inte har en lärares specifika kunskap eller auktoritet gör att den 
lärande blir mindre passiv, får lättare att föra fram åsikter och teorier (Williams et al., 2000). 
Eftersom en peer-tutor har en speciell roll är det viktigt att inte vilken elev som helst har 
denna roll. En peer-tutor måste alltid genomgå en kort utbildning, kamrater som lär varandra 
utan att den ena är tränad peer-tutor kallas istället peer-interaction (Lieberman, 20091). Vissa 
peer-tutoring metoder byggs upp av strukturerat material och peer-tutor eleven väljs ut utifrån 
vad som passar den lärande eleven (Topping, 2005). Det finns flera typer av peer-tutoring: 
elever som arbeta i fasta par och roller eller i par där rollerna byts efter en tid, peer-tutoring 
kan ske mellan samma eller olika åldersgrupper eller klassövergripande då hela klassen delas 
upp i par som lär varandra. Alla typer av peer-tutoring bygger på interaktion mellan två elever 
där den ena lär den andre, i detta icke auktoritära samarbete förs dialog och nya tankemönster 
skapas (Williams et al., 2000). Att barn har olika grad av kunskap är naturligt i en klass men 
hur fungerar peer-tutoring när elever med funktionsnedsättning inkluderas i undervisningen? 

                                                
1 Denna artikel ingår inte i litteraturgranskningen för att den inte tillför någonting nytt utan enbart är en metodisk 
instruktion av hur införandet av peer-tutoring stegvis kan gå till. 
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I klasser där elevaktivt lärande inte förekommit tidigare har elever utan funktionsnedsättning 
haft negativa åsikter om elever med funktionsnedsättning (Ashman, 2003). Ashman menar att 
kooperativt lärande och peer-tutoring kan förändra de vanliga elevernas syn på elever med 
funktionsnedsättning och de blir mer positiva till inkludering i klassen. Detta skiljer sig från 
attityderna eleverna hade utifrån inkluderad undervisning där inte någon kooperativ 
lärandemetod använts som nämndes tidigare under rubriken Inkluderingens betydelse. Det är 
lätt att tro att bara den ena eleven får ut någonting av detta samarbete, eleven som agerar 
lärare har ju redan kunskapen. Så är inte riktigt fallet menar Ashman då den kunnigare eleven 
visat sig få ut lika mycket som den okunnige. Enligt Vygotskys social development theory lär 
sig båda eleverna, peer-tutorn lär sig genom att denna måste svara på frågor och omformulera 
sin kunskap så att den andre förstår och den lärande lär sig genom att utmana och fråga 
(Williams et al., 2000). Det har även visat sig i studier att peer-tutorn faktiskt vinner på detta 
både i kunskap och självuppfattning (Hall & Stegila, 2009). Att elever skulle lära sig bättre av 
varandra än av läraren kan som i den sociala interaktionen också bero på att de kan tolka 
varandra och förklara saker på bättre och mer förståeligt sätt än vad en vuxen kan vilket 
inverkar positivt på deras tidigare kunskap (Ashman, 2003).  

Både kooperativt lärande och peer-tutoring förefaller ha positiva utfall i teoretiska ämnen för 
alla elever som deltar i undervisningen men hur skulle kooperativt lärande och peer-tutoring 
fungera inom idrottsundervisningen?  

2.3.4 Att lära av varandra i idrottsundervisning  

I den ”vanliga” icke inkluderande idrottsundervisningen kan exempelvis både 
klassövergripande och kooperativt lärande fungera bra. Klassövergripande peer-tutoring är 
enligt Ayvazo och Ward (2009) en effektiv metod inom idrottsundervisningen. Eleverna som 
under studien spelade volleyboll behövde extra tid för att genomföra uppgifterna men positivt 
var att elevernas engagemang under lektionerna ökade. Resultatet visade även hur tre av fyra 
elever förbättrade antalet försök och lyckade försök (ibid.). Men det finns mer än prestationen 
som förbättras med att elever lär varandra, även den sociala interaktionen mellan eleverna 
förbättras. I en finsk studie där de i tre klasser med 11-åriga tjejer använt kooperativt lärande i 
två av klasserna visades skillnader (Polvi & Telama, 2000). I en kooperativ klass där tjejerna 
systematiskt blev tilldelade en ny partner för varje lektion var resultaten bättre än i de två 
andra. I denna grupp var tjejerna mer villiga och motiverade till att hjälpa, ge instruktioner 
och korrigera fel hos sin partner, de gav också både fysisk och psykisk support. Att arbeta 
med en självvald partner under alla lektioner gav inte samma sociala utveckling (ibid.). Att 
eleverna arbetar med olika partners förefaller viktigt för den sociala interaktionen.  

2.4 Sammanfattning 
Både kooperativt lärande och peer-tutoring förefaller ge positiva effekter i teoretiska ämnen 
där elever med funktionsnedsättning inkluderats. Dessa arbetssätt har även visat sig fungera 
inom ”vanlig” idrottsundervisning, men hur skulle det fungera när elever med 
funktionsnedsättning inkluderas i idrottsundervisningen? Kan effekterna från de teoretiska 
ämnena även ses inom inkluderad idrottsundervisning som är ett praktiskt ämne med fokus på 



10 

 

fysisk funktion? Funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning, syn och hörselskador och 
andra former av fysiska svårigheter kan ge idrottsundervisningen en annan innebörd. Elevens 
funktionsnedsättning kan i idrottsundervisningen upplevas och hanteras på ett annat sätt än i 
de teoretiska ämnena. Vilka möjligheter finns genom användandet av kooperativt lärande och 
peer-tutoring för elever med funktionsnedsättning i inkluderad idrottsundervisningen?  

Fortsättningsvis beskrivs i denna uppsats hur litteraturgranskningen genomförts för att sedan 
avslutas med granskningens resultat och diskussion kring vad som framkommit ur granskade 
artiklar.  
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3. Sökmetod  
Idrottsundervisning, peer-tutoring eller kooperativt lärande och inkludering av elever med 
funktionsnedsättning är var för sig områden som är väl studerade. Vid kombinationen av 
inkludering och idrottsundervisning som var grunden till en litteraturgranskning från 2007 
hittades 28 artiklar mellan åren 1995 och 2005 (Block & Obrusnikova 2007). Av dessa hade 
två använt peer-tutors. En kombination av alla tre ämnen förefaller vara desto ovanligare i 
studier vilket begränsade urvalskriterierna i denna sökning efter vetenskapliga artiklar. I 
introduktionen har inkludering, kooperativt lärande och idrottsundervisning tagits upp, i 
denna litteraturgranskning är dessa tre ämnesområden kombinerade. Genom denna 
kombination ges en ny infallsvinkel vilket enligt Backman (2007) kan vara en anledning till 
att göra en forskningsöversikt. En annan anledning kan vara att visa på luckor i den kunskap 
som finns, vilket även kan vara en anledning till denna granskning. Vidare kommer 
beskrivningar av hur denna litteraturgranskning genomförts, från bestämning av söktermer, 
hur de använts i litteratursökningen till hur evalueringen och granskningen gått till av de 
utvalda artiklarna vilka är de procedurer som enligt Fernández-Rios och Buela-Casal, (2009) 
bör redovisas i en litteraturgranskning.  

3.1 Söktermer  
Eftersom forskning inom ämnet i huvudsak härstammar från engelskspråkiga länder och även 
de vetenskapliga tidskrifter och forskningsdatabaser som är aktuella har engelska som 
standardspråk så föll det sig naturligt att använda engelska sökord.  

Idrottsundervisning översätts i vanliga fall till physical education vilket även är den term som 
använts i denna sökning eftersom intresset låg just på undervisning inom idrottsämnet. 
Kooperativt lärande kallas i Sverige ibland för ”elevaktiva arbetssätt”, grupparbete eller 
samlärande. I engelskan används den direkta översättningen cooperative learning i större 
omfattning än i svenskan vilket gör termen användbar för sökning av studier i ämnet. Peer-
tutoring som är besläktat med kooperativt lärande är den term som används i engelsk litteratur 
men har ingen bra motsvarighet i svenskan, termer som ”ömsesidigt lärande” eller ”peer 
undervisning” kan användas. Termen peer tutoring har i denna sökning även använts i andra 
former som peer tutor och peer teaching. Inkludering översattes till inclusion eller inclusive 
för att täcka in idrottsundervisning som inkluderar barn med funktionsnedsättning, även 
sökordet disabilities, funktionsnedsättning, användes i detta syfte. Slutligen användes 
thesaurus-funktionen i aktuella databaser för att försäkra att valda söktermer också användes 
som sökterm/nyckelord i databasen.  

Söktermer som slutligen användes i litteratursökningen var: 

Ett av dessa begrepp: cooperative learning eller peer tutor/tutoring/teaching. 

Kombinerat med: inclusive/inclusion eller disabilities 

Och med: physical education 
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3.2 Sökstrategi 
Syftet med denna uppsats var bland annat att göra en litteraturgranskning vilket i första hand 
innebar att den sökmetod som valts bör resultera i funnen aktuell forskning inom ämnet. Detta 
kan göras på olika sätt, i denna granskning valdes vetenskapligt publicerade artiklar som 
grund för forskning vilket ansågs vara mest passande metoden att få tag på aktuell och 
publicerad forskning. Den primära sökmetoden var att gå igenom de elektroniska databaser 
för forskning inom ämnet pedagogik som finns tillgängliga via Högskolan i Gävle. 
Elektroniskt baserad sökning användes även av Block och Obrusnikova (2007). Vid sökning 
användes olika kombinationer av de tre sökordsgrupperna, sökningen gjordes i abstrakt, titel 
och nyckelord vilket även Block och Obrusnikova och Morgan och Sideridis (2006) gjorde i 
sin litteraturstudie respektive metaanalys. Artikeln bedömdes utifrån abstrakt om den 
motsvarade de urvalskriterier som söktes efter eller inte. När osäkerhet funnits om artikelns 
medverkan lästes större del av artikeln igenom för att kunna göra en bättre bedömning. Detta 
skedde till exempel i en artikel2 där alla söktermer fanns med i abstrakt men där det visade sig 
att artikelns huvudsakliga fokus låg på förändring av läroplanen och Ecological task analysis 
(ETA) vilket är en modell för förändring. ETA är funktionellt vid inkludering i vanlig 
idrottsundervisning men fokus på kooperativt lärande eller peer-tutoring fattades. Den slutliga 
bedömningen blev i detta fall att artikeln inte skulle ingå i granskningen.  

Vid sökning i Science direct och SAGE journals online gav sökning inga träffar. Sökning i 
Academic search elite gjordes på samma sätt och gav två träffar varav en var användbar och 
den andra studien inte hade fokus inom idrottsundervisning utan i ett basketlag. Sökning i 
PsycINFO gav tre träffar varav två var användbara medan en undersökte barn på förskolan 
vilket inte är relevant i denna studie. Sökning i ERIC via CSA gav nio träffar varav en var 
samma som i PsycINFO, totalt var fem artiklar användbara. De som valdes bort gjorde det 
eftersom fokus i den ena låg på elektroniska spel i lärandet, den andra var en artikel som 
varken var en interventionsstudie eller baserade sig på vetenskapliga studier. Den tredje 
artikeln hade enbart med fokus på träning av peer-tutors och inte själva användandet i 
idrottsundervisningen, i den fjärde var fokus på strategier för lärare och inte invändandet av 
peer-tutors. ERIC och PsycINFO användes även av Morgan och Sideridis (2006) som 
fokuserade på elever med svårigheter och av Block och Obrusnikova (2007) vilka fokuserade 
på inkludering i idrottsundervisning i sina artikelsökningar. Även ERIC via Education 
Resources Information Center söktes igenom men inga nya träffar fanns. Genom 
ostrukturerad sökning i ERIC hittades ytterligare två användbara artiklar, en genom 
nyckelordet Down syndrom med adventure programming i titeln som förefaller vara en typ av 
kooparativt lärande. Den andra fanns med nyckelordet visual imparments istället för 
disabilities.  

Utöver sökning i databaserna söktes google samt de referenser som fanns i de funna artiklarna 
igenom vilket gav en ny användbar träff. Metoden att gå igenom referenser i funna artiklar 

                                                
2 Rizzo, T.L., Davis,  W.E. & Toussaint, R. (1994). Inclusion in regular classes: Breaking from traditional 
curricula. The Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 65. 
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användes även av Block och Obrusnikova (2007) i deras litteraturgranskning. För att vara 
säker på att inga relevanta artiklar missats i mina sökningar togs kontakt med en bibliotekarie 
på högskolan i Gävle. Inte heller denna sökhjälp kunde ge några fler relevanta artiklar. 
Artikelsökningarna gjordes i olika omgångar under februari, mars och april 2010. De artiklar 
som inte via databasen var tillgängliga i fulltext beställdes via högskolans bibliotek. För att 
möjligen hitta fler artiklar skulle manuell genomgång av vetenskapliga tidskrifter vara en 
användbar metod. Denna sökmetod valdes dock bort då tiden inte funnits för att bläddra 
igenom alla tidskrifter från alla år. Tid hade även gått åt till insamling av tidskrifterna då alla 
inte fanns vid Högskolan i Gävle. Även fler söktermer skulle kunna använts, dock är det inte 
särskilt troligt att antalet träffar blivit fler så de termer som använts varit de aktuella termerna 
i de databaser som genomsökts. Om det funnits ytterligare artiklar i ämnet anses det troligt att 
de hittats när genomgång skett av de funna artiklarnas referenslistor. Då ämnet är så smalt 
återfanns ofta samma författare i flera artiklar. 

3.3 Bearbetning av artiklar 
Utifrån söktermerna var det ursprungliga urvalet av artiklar inte särskilt stort, för många 
urvalskriterier skulle därmed begränsa antalet artiklar ytterligare. Ett av kriterierna gällde att 
artikeln skulle ha genomgått granskning av andra forskare, peer-reviewd, och därmed ha ökad 
trovärdighet. Att artiklarna är granskade av andra forskare förefaller även bekräfta att artikeln 
håller god kvalitet och att resultaten är trovärdiga. Artikeln skulle även i huvudsak belysa 
kooperativt lärande eller peer-tutoring inom inkluderad idrottsundervisning, detta utifrån 
syftet till denna granskning. Med inkluderad menas i detta fall inkludering av elever med 
funktionsnedsättning. Artikeln skulle även gälla elever i grundskolan eftersom ålder kan 
påverka på olika sätt, artiklar gällande förskola eller högre studier valdes bort. Att artikeln 
skulle vara skriven på engelska var ett krav för att lättare kunna förstås.  

Eftersom antalet artiklar var begränsat bortsågs det från vilket årtal artikeln publicerats. Dock 
finns en viss begränsning när det gäller årtal eftersom sökningen är gjord i elektroniska 
databaser där inte de äldsta artiklarna finns. Bland de artiklar som efter dessa kriterier fanns 
kvar var hälften baserade på särskilda interventionsstudier och hälften baserade på tidigare 
forskning. Om enbart artiklar baserad på interventionsstudie ingått hade artiklarna för 
granskning blivit för få för att ge ett trovärdigt resultat. Dock var ett av kraven på artiklarna 
som inte baserats på någon interventionsstudie att de skulle vara baserade på forskning vilket 
bedömdes av antalet studier som artikeln refererat till. Även författarna som var anställda 
forskare vid olika universitet samt att vissa av dessa forskare även skrivit någon av artiklarna 
som baserats på särskild studie tyder på att artiklarna höll god vetenskaplig kvalitet.  

Då urvalet av artiklar var klart samlades övergripande information i en tabell, se under 
resultat, i tabellen är artiklarna numrerade för att de smidigt skulle kunna hänvisas till i 
resultatet. Tabellen visar på vilket material som använts i denna studie, i detta fall 
vetenskapligt publicerade artiklar, vilket är viktigt att specificera (Fernández-Rios & Buela-
Casal, 2009). Artiklarna lästes igenom flera gånger vilket resulterade i att olika områden 
kunde urskiljas och markeras med olika färger. För att förstå det engelska språket så bra som 
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möjligt användes internetbaserade ordböcker för att slå upp ord där betydelsen var osäker. 
Även andra saker än det engelska språket kan ses som felkällor i denna gransknings resultat.   

3.4 Granskningens trovärdighet 
Då resultatet bygger på artiklar och tidigare studier är det beroende av hur andra har 
genomfört sina studier och tolkat sina resultat. Ju fler som tolkar ett resultat är vanliga fall 
positivt och stärker validiteten, i detta fall finns flera resultat som i sig tolkats av flera olika 
personer. Att denna typ av studie går ut på att lyfta essensen av olika studier innebär också att 
olika forskares olika syn på ämnet jämförs, vilka kan skilja sig åt, är viktigt att komma ihåg 
(Fernández-Rios & Buela-Casal, 2009). Frågan är om forskarna bakom interventionsstudierna 
hade kommit fram till samma resultat om de tolkat varandras studier? För att jag ska kunna 
granska hur datainsamlingarna gått tillväga och hur resultatet framställts skulle mer 
information behövas än den som finns tillgänglig i artiklarna. En annan möjlig brist i denna 
studie är att den litteratur som granskats är just vetenskapliga artiklar. Detta eftersom artiklar 
är en förkortad version av original studien, mer information hade alltså kunnat fås om hela 
studier ingått i granskningen. Dock får jag i detta fall lita på att forskarna bakom studierna 
inte undanhålligt betydande information när de skrivit artikeln. En vetenskapligt granskad 
artikel borde ge den information som behövs för att kunna besvara syftet i denna studie då 
syftet fokuserat på resultatet från studierna och inte deras analys- eller datainsamlingsmetod.  

Utifrån att ha läst alla artiklar har vissa utfall tolkats som positiva eller negativa. Det som 
tolkats vara positivt är de som gått i studiens förväntade riktning, en studie inriktad på att 
undersöka effekterna av peer-tutoring borde se positivt på det som stödjer användandet av 
peer-tutors. Negativa blir då det som på något sätt hindrar användandet av peer-tutors. Att till 
exempel interaktionen mellan eleverna eller att den fysiska aktiviteten ökat sågs som positiva 
resultat. Vilken påverkan som tolkats positiva eller negativa redovisas i resultatdelen och 
diskuteras närmare i diskussionen.  

Eftersom denna studie baseras på tidigare forskning och då det i artiklarna inte funnits några 
etiska diskussioner kring de studier som gjorts så är det svårt att göra en bedömning om 
studierna genomförts etiskt korrekt. Däremot är artiklarna skrivna av forskare vid olika 
universitet varav alla utom ett ligger i USA, eftersom forskarna är knutna till universitet är det 
troligt att studierna genomförts etiskt korrekt. Ytterligare ett tecken på att forskningsetiken är 
granskad och godkänd är att samtliga artiklar är publicerade i internationella och 
vetenskapligt granskade tidskrifter där etiska frågor kan förväntas besvarats tillfredsställande. 
När det gäller denna studie är jag ansvarig för att ha tolkat och redovisat de som beskrivs i 
artiklarna och ingenting annat. När artiklarna lästs har översättning av enstaka ord skett och 
det ord som ansetts troligast utifrån texten som helhet använts. Dock kan ord ha flera 
betydelser men sammanhanget och poängen i texten bör vara den samma. Strävan har varit att 
redovisa studierna så korrekt som möjligt.  
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4. Resultat 

Utifrån resultatet av denna granskning beskrivs först övergripande vilka de granskade 
studierna var samt övergripande information om de interventionsstudier som fem av artiklarna 
utgår ifrån. Fortsättningsvis är resultatet uppdelat utifrån de olika områden som kunde 
urskiljas i artiklarna. De områden som urskilts var den sociala interaktionens betydelse, 
lärande utifrån peer-tutoring och idrottslärarens roll.  

4.1 Granskade artiklar  
Efter artikelsök och urvalskriterier ingår i denna litteraturstudie tio artiklar, vilka redovisas i 
tabell 1 nedan. Utav dessa var fem baserade på en interventionsstudie (nr:1,2,3,4 och 5) varav 
fem inte var det (nr:6,7,8,9 och 10) men behandlade ämnet utifrån tidigare vetenskapliga 
studier. Artiklarna var publicerade i sammanlagt fem olika vetenskapliga tidskrifter, den 
första år 1995 och den senaste 2008.  

Av de artiklar som baserats på interventionsstudie (nr:1,2,3,4 och 5) var samtliga studier 
gjorda i USA och baserade på en Single subject delayed multiple baseline design. Av dessa 
fem var två av artiklarna (nr:2 och 3) baserade på samma data. I de fem interventionsstudierna 
medverkade totalt 21 elever med och 31-37 elever utan funktionsnedsättning vilka fungerade 
som peer-tutors. Samtliga elever var mellan åtta och tolv år gamla och av de funktionsnedsatta 
eleverna var tolv pojkar och åtta flickor. Hur fördelningen mellan pojkar och flickor var bland 
peer-tutors framgår inte. Bland elever med funktionsnedsättning fanns elever med 
utvecklingsstörning, en svår eller flera kombinerade svårigheter, hörselskada eller synskada. 
Nio av dessa elever ingick i vanliga fall i en special klass varav sex stycken enbart 
inkluderades i idrottsundervisningen, de resterande tolv eleverna, med syn eller hörselskada, 
var sedan innan inkluderade i vanlig klass. I alla studier blev deltagarna observerade med 
hjälp av videokamera och i två studier även via ljudinspelning.  

Tabell 1 nedan visar vilka artiklar som granskats i denna studie och vilket nummer de i 
uppsatsen är representerade av. Fortsättningsvis följer resultatet uppdelat utifrån de olika 
områden som kunde urskiljas ur artiklarna.  
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Tabell 1: Översikt över studiens granskade artiklar 

Nr Författare Titel Tidskrift Artikel 
baserad på 

 Årtal 

1 Houston-Wilson, C. Dunn, J. 
M. van der Mars, H.& 
McCubbin, J. 

The effect of peer tutors on motor 
performance in integrated physical 
education classes 

Adapted Physical 
Activity Quarterly 

Intervention
sstudie 

1997 

2 Klavina, A. Using peer-mediated instructions for 
students with severe and multiple 
disabilities in inclusive physical 
education: A multiple case study 

European  Journal of 
Adapted Physical 
Activity 

Fallstudie 2008 

3 Klavina, A. & Block, M. E. The effect of peer tutoring in 
interaction behaviors in incusive 
physical education 

Adapted Physical 
Activity Quarterly 

Intervention
sstudie 

2008 

4 Lieberman, L. J. Dunn, J. M. 
van der Mars, H. & 
McCubbin J. 

Peer tutors´effects in activity levels of 
deaf students in inclusive elementary 
physical education 

Adapted Physical 
Activity Quarterly 

Intervention
sstudie 

2000 

5 Wiskochil, B. Lieberman, L. 
J. Houston-Wilson, C. & 
Petersen, S. 

The effects of trained peer tutors on the 
physical education of children who are 
visually impaired 

Journal of Visual 
Imparement & 
Blindness 

Intervention
sstudie 

2007 

6 Barfield, J-P. Hanningan-
Downs, S. & Lieberman, L. 
J. 

Implementing a peer tutor program: 
strategies for practitioners 

Physical Educator Fyra peer-
tutoring 
strategier 

1998 

7 Block, M. E. & Oberweiser, 
B. 

Using classwide peer tutoring to 
facilitate inclusion of students with 
disabilities in regular physical 
education 

Physical Educator Klassövergri
pande peer-
tutoring 

1995 

8 Grenier, M. Rogers, R. & 
Iarrusso, K. 

Including students with down 
syndrome in adventure programming 

Journal of physical 
education, recreation & 
dance 

Adventure 
programmin
g och down 
syndrom  

2008 

9 Grenier, M. Dyson, B. & 
Yeaton, P. 

Cooperative learning that includes 
students with disabilities 

Journal of physical 
education, recreation & 
dance 

Kooperativt 
lärande som 
en 
undervisning
s strategi 

2005 

10 Houston-Wilson, C. 
Lieberman, L. J. Horton, M. 
& Kasser, S.  

Peer tutoring: A plan for instructing 
students of all abilities 

Journal of physical 
education, recreation & 
dance 

Steg för steg 
införande av 
peer-tutoring 

1997 
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4.2 Den sociala interaktionens för och nackdelar 
I artiklarna kunde skönjas att den sociala interaktionen mellan eleven med 
funktionsnedsättning och peer-tutorn på olika sätt påverkade eleverna. Både positiv och 
negativ påverkan kunde urskiljas.  

Av alla artiklar fanns fem (nr:1,2,3,7, och 8) som behandlat den sociala interaktionens 
påverkan på elever med funktionsnedsättning utifrån interaktionen med en peer-tutor (bilaga 
1). Fördelar som fanns hos elever med funktionsnedsättning var att interaktionen ökade med 
peer-tutorn men också med resten av klassens elever. Elever med funktionsnedsättning 
uttryckte uppskattning över att bli assisterad av en klasskamrat, de kunde samarbeta 
tillsammans. Detta gjorde att eleven kände större samhörighet med klasskamraterna, att känna 
tillhörighet var positivt. Engagemanget och motivationen att delta i aktiviteten under 
idrottslektionen ökade, eleverna uppmuntrades att ta kontroll över sitt agerande. Peer-tutorn 
gjorde att eleven kunde få mer individuell uppmärksamhet och uppmuntrade verbal 
kommunikation. Slutligen nämns i en artikel (nr:8) hur elever med funktionsnedsättning är 
präglade av inlärd hjälplöshet men att detta kan återläras. Eleven lär sig att även denne kan ses 
som en pålitlig klasskompis.  

När det gäller nackdelar med den sociala interaktionen fanns det i två av artiklarna (nr:1 och 
3) som även tagit upp fördelar. Den ena (nr:1) beskriver hur en elev med funktionsnedsättning 
hade blandade reaktioner gentemot peer-tutorn, vissa stunder var denne inte välkommen att 
assistera. Den andra artikeln (nr:3) beskriver hur motsättning fanns gentemot peer-tutorn men 
främst var det förändringen av förutsättningar under idrottslektionen som låg till grund för 
detta.  

Den sociala interaktionens påverkan hos elever utan funktionsnedsättning var inte lika väl 
beskriven som den hos elever med funktionsnedsättning. Bland artiklarna fanns tre (nr:1, 2 
och 3) som tagit upp hur peer-tutors påverkats utifrån social interaktion med elever med 
funktionsnedsättning. Dessa artiklar var alla baserade på interventionsstudie. Positiva effekter 
var att interaktionen med elever med funktionsnedsättning ökade vilket gav ett välkommet 
och uppskattat bemötande. Peer-tutorns attityd till elever med funktionsnedsättning 
förbättrades och de uttryckte positiva tankar om att lära känna dessa klasskamrater bättre. 
Nackdelar kunde vara att peer-tutorn kunde bli negativt bemött av eleven med 
funktionsnedsättning, artikel nr:1, och att interaktionen under idrottslektionen inte ledde till 
ökad interaktion utanför lektionstiden, artikel nr:3.  

4.3 Lärande genom peer-tutoring  
Ett område som i artiklarna framstod som betydande var det lärande som sker utifrån peer-
tutoring. Främst artiklarna (nr:6,7,8,9 och 10) som inte baserats på någon särskild 
interventionsstudie behandlade detta, se bilaga 2. Den interventionsstudie (nr:1) som 
behandlat lärande överensstämmer med de andra artiklarna. Genom ökat fysiskt engagemang 
och korta uppmaningar om hur aktiviteten ska utföras lär sig elever med funktionsnedsättning 
motoriska färdigheter som att hoppa, fånga, kasta eller knyta knopar. Eleven lär sig att agera 
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socialt och kommunicera med sina klasskompisar och att ta emot feedback. Eleverna lär sig 
snabbare än under vanlig idrottslektion. Eleven med funktionsnedsättning lär sig sin roll och 
att ta mer ansvar i gruppen, gruppens agerande och framgång. Upprepade instruktioner, 
visuell och verbal support gör att eleven genom att se och förstå vad som händer kan bilda sig 
en egen uppfattning. 

När det gäller peer-tutorns lärande har detta tagits upp i alla artiklar, speciellt det som peer-
tutorn bör lära sig inför sin uppgift. Inför agerandet som peer-tutor bör elever genom en form 
av peer-tutor utbildning lära sig olika saker. Peer-tutorn lär sig genom diskussion empati och 
medkänsla för sina klasskompisar med funktionsnedsättning. De lär sig också om 
funktionsnedsättningen hos den aktuella eleven, detta kan utöver information innebära 
teckenspråk eller andra kommunikativa kunskaper och redskap. Att ge uppmaningar och 
instruktioner på rätt sätt och olika typer av positiv feedback, generell, specifik och 
korrigerande är även de någonting som peer-tutorn lär sig inför sin uppgift. De lär sig även att 
peppa, korrigera fel och visa hur aktiviteten ska gå till, här ingår att förstå de olika delarna 
som en färdighet består av och vilka komponenter de kan titta efter i den utövande elevens 
beteende, och i vissa fall även hur elevens framsteg kan bedömas och dokumenteras.  

I rollen som peer-tutor ökar den sociala mognaden, självförtroendet och den positiva attityden 
gentemot elever med funktionsnedsättning. De lär sig att värdesätta olikheter inom klassen. 
Peer-tutorn insåg att en elev med funktionsnedsättning kan göra mycket olika saker 
tillsammans med andra, att samarbeta. Peer-tutors lärde sig att fysiskt assistera och blev trygg 
i sin roll.   

4.4 Idrottslärarens roll  
Lärarens roll var också ett område som framstod som betydelsefullt. När det gäller lärarens 
förberedelser inför en idrottslektion baserat på kooperativt lärande så behandlades detta främst 
hos de artiklar som inte baserats på särskild studie (nr:6,7,8,9 och 10). Den enda artikel som 
baserats på interventionsstudie (nr:2) visade på att en positiv attityd till inkludering är viktigt 
hos läraren inför idrottslektionen. Lärarens roll under lektionen finns redovisat hos alla 
artiklar utom två (nr:4 och 5), de två typerna av artiklar överensstämmer. Inför införandet av 
ett kooperativt lärande sätt bör läraren ha positiv attityd till inkludering och engagera sig i 
arbetssättet. Läraren bör ha kunskap om olika funktionsnedsättningar och hur kooperativt 
lärande kan ge stöd för elever med funktionsnedsättning. Vidare är det lärarens roll att 
förbereda uppgifter och aktiviteter och konkret kunna visa eleverna hur dessa ska gå till. En 
stencil kan tas fram för varje färdighet där färdigheten brutits ner i olika delar. Läraren bör i 
förväg även planera för utvärdering av lektionen, rekrytera och träna peer-tutors.   

Inför lektionen kan läraren dela upp eleverna i tutor-tutee par utifrån vilka elever som 
samarbetar bra ihop. Läraren bör även introducera aktiviteten för dagen och visa varje 
komponent av den aktuella färdigheten. Under lektionen bör läraren cirkulera i idrottssalen 
och vara uppmärksam på hur samarbetet mellan eleverna fungerar. Om ingen interaktion sker 
eller att missförstånd uppstår bör läraren agera och leda in eleverna på rätt spår igen. Om 
samarbetet mellan eleverna fungerar bra kan läraren ge positiv feedback för att uppmuntra 
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positiva relationer. Läraren kan även ge korrigerande feedback och bör under lektionen vara 
en bra social förebild. Vid slutet av lektionen kan utvärdering genomföras genom att låta 
eleverna berätta hur uppgiften gick eller kontrollera att elevernas eventuella uppgiftsstencil 
blivit korrekt ifyllt, gott samarbete mellan eleverna kan belönas. 

4.5 Övriga faktorer 
Utöver de tre områdena framträdde även övriga faktorer som ses som betydelsefulla. Sådana 
övriga faktorer fanns i alla artiklar utom två (nr:1 och 8) och var bland annat att när 
interaktionen mellan elever med och utan funktionsnedsättning ökade minskade interaktionen 
mellan lärare/vuxenstöd och eleven med funktionsnedsättning, artikel nr:2 och 3. Även elever 
som inte var peer-tutors var intresserade av att hjälpa till att instruera eleven med 
funktionsnedsättning, artikel nr:3. Dock var tränade peer-tutors mer effektiva än otränade när 
det gäller att instruera elev med funktionsnedsättning, artikel nr:5. Tiden som krävs för 
utbildning kan variera och bero på ålder, tidigare erfarenheter, klassen och elevens 
funktionsnedsättning. Det kan behövas tid för peer-tutorn att anpassa sig till sin nya roll, 
artikel 10.  

Varken etniskt ursprung, eller kön påverkar effekten av peer-tutoring, artikel nr:10, och även 
elever med funktionsnedsättning kan agera peer-tutor, artikel nr:6. Peer-tutorn behöver heller 
inte vara den mest högpresterande, intelligenta eller populära eleven för ett lyckat resultat, 
artikel 10. För att lyckas med kooperativt lärande bör positivt beroende mellan eleverna, 
individuellt ansvar, interaktion och grupprocesser främjas, artikel nr:9. En positiv lärmiljö 
engagerar alla elever och vinster ses för både elever med och utan funktionsnedsättning när 
det gäller fysisk aktivitet och motoriska färdigheter, artikel nr:10. Att använda sig av 
individuella läroplaner med fokus på färdighetsutveckling och rörelse passar bättre än 
tävlingsinriktade sportaktiviteter under kooperativt lärande, artikel nr:9.  

4.6 Möjligheter för social interaktion och lärande när kooperativt 
lärande används inom inkluderad idrottsundervisning 

När det gäller social interaktion så ökade interaktionen mellan elever med 
funktionsnedsättning och peer-tutors men också mellan elever med funktionsnedsättning och 
övriga klasskamrater. Samarbetet dem emellan blev bättre och elever med 
funktionsnedsättning kände positiv samhörighet och delaktighet med resten av klassen. Även 
attityden hos elever utan funktionsnedsättning gentemot elever med funktionsnedsättning 
förbättrades och de uppskattade att lära känna varandra. Dessa effekter och elevernas ökade 
engagemang och motivation att delta innebär ökade möjligheter för social interaktion mellan 
elever med och utan funktionsnedsättningar. Möjligheten till social interaktion kan dock 
försämras om elever med funktionsnedsättning inte accepterar peer-tutorn. Men det 
framkommer även att peer-tutorn kan behöva extra tid för att anpassa sig till sin nya roll.  

Eftersom att den fysiska aktiviteten och engagemanget ökar bidrar det till att elever med 
funktionsnedsättning lär sig motoriska egenskaper som att kasta boll och hoppa rep. Genom 
ökad social interaktion lär de sig att agera socialt, kommunicera och ta emot och ge feedback 
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på ett bra sätt. Peer-tutors lär sig att ge feedback men också att uppmana på rätt sätt. Peer-
tutorn lär sig även färdigheternas olika delar och att visa hur de går till, detta för att kunna lära 
eleven med funktionsnedsättning på ett bra sätt. Genom ökad social interaktion lär sig 
eleverna att ta mer ansvar i gruppen och peer-tutorn lär sig att acceptera elever med 
funktionsnedsättning i inkluderad idrottsundervisning, positiv attityd och social mognad ökar 
också. Möjligheten till lärande blir större genom ökad kommunikation och genom att eleven 
får individuell uppmärksamhet och instruktioner anpassade till just sina svårigheter. Även 
utvecklingen av peer-tutorns personlighet kan ge möjligheter till ökat lärande hos både elever 
med och utan funktionsnedsättning med förutsättningen att de interagerar med varandra.  

Läraren spelar en roll i utformandet och planerandet inför ett kooperativt arbetssätt som i sig 
kan leda till ökad social interaktion och lärande hos både elever med och utan 
funktionsnedsättning. Detta genom att planera aktiviteter, utbilda peer-tutors och para ihop 
dessa med en elev med funktionsnedsättning samt att i grunden vara positiv till inkluderad 
idrottsundervisning. Möjligheterna till social interaktion och lärande ökar när läraren är aktiv i 
idrottssalen och håller eleverna på rätt spår, uppmuntrar och ger feedback. Möjligheten ökar 
även om de elever som agerar peer-tutors genomgått träning i detta. Att ursprung och 
egenskaper hos peer-tutorn inte spelar någon roll för utfallet är även det en möjlighet, en 
möjlighet för att kooperativt lärande kan användas i alla klasser där intresse och positiv attityd 
från läraren finns. Möjligheten till social interaktion och lärande i inkluderad 
idrottsundervisning ökar i och med ett kooperativt arbetssätt.  
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5. Diskussion 

Denna diskussion inleds med faktorer som kan ha påverkat utfallet av granskningen och 
fortsätter med diskussioner kring de resultat som framkommit.  

Det finns några faktorer hos de granskade artiklarna som kan ha påverkat resultatet i denna 
granskning. En faktor är att de medverkande eleverna med funktionsnedsättning har haft olika 
sorters funktionsnedsättning. Att denna olikhet finns kan både ses som negativt och positivt. 
Negativ då det är en skillnad mellan studierna, att peer-tutoring visat sig positivt för fyra 
synskadade elever i artikel nr:5 betyder inte att de skulle få samma utfall för fyra andra 
synskadade elever. Positivt är att peer-tutoring förefaller ha positiva utfall för flera olika 
funktionsnedsättningar, vilket minskar utfallets påverkan av elevens särskilda 
funktionsnedsättning. Ytterligare en faktor är att vissa elever med funktionsnedsättning sedan 
tidigare inkluderats i idrottsundervisningen medan andra inte var det. Dock innebar den 
tidigare inkluderingen inte kooperativt lärande. Omställningen och skillnaden i 
undervisningsform för eleverna före och under interventionen bör alltså varit större för de 
elever som inte tidigare varit inkluderade. Att negativ social interaktion fanns i studier där 
elever inte fullt inkluderats sedan tidigare kan visa på att inkluderad idrottsundervisning med 
peer-tutors kräver tid för omställning. Om och hur detta kan ha påverkat denna granskning är 
svårt att säga då studierna varit få men troligt är ändå att tiden för elevernas inkludering spelar 
roll för utfallet.  

5.1 Den sociala interaktionen och lärandet 
Varför ska elever med funktionsnedsättning i huvudtaget inkluderas med andra elever, vilka 
är fördelarna? Och finns det extra fördelar och möjligheter om inkludering i idrottsämnet 
innefattar kooperativt lärande och peer-tutoring? För elever med funktionsnedsättning är det 
viktigt att få tillhöra och vara en del av klassen, känna delaktighet (Nygren, 2008; Skolverket, 
2001). Genom peer-tutoring under en inkluderad idrottslektion ökade elevernas interaktion 
med varandra och elever med funktionsnedsättning kände större samhörighet med resten av 
klassen. Att dessa elever vill känna tillhörighet och gemenskap och att möjligheten till detta 
finns genom kooperativt lärande och peer-tutoring skulle kunna vara skäl nog för att 
inkluderad idrottsundervisning. Men hänsyn bör även tas till de övriga eleverna i klassen, att 
den ena parten är positiv och villig betyder inte med automatik att även den andra eleven är 
det, hur positiva är elever utan funktionsnedsättning? Även om de inte var positiva i förväg 
förbättrades peer-tutorns attityd gentemot klasskompisar med funktionsnedsättning under 
undervisning baserad på kooperativt lärande och de var positiva till att lära känna 
klasskompisarna med funktionsnedsättning. En positiv attityd gentemot varandra torde vara 
en förutsättning för positiv social interaktion och social interaktion kan i sig bidra till en 
positiv attityd. Peer-tutoring och kooperativt lärande kan därför vara ett bra sätt att främja 
social interaktion i en inkluderad idrottssituation vilket stöds av Ashman (2003) då 
kooperativt lärande ökar den sociala samvaron mellan elever med och utan 
funktionsnedsättning.  
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I idrottsundervisningen finns det fler faktorer än eleverna som påverkar utfallet, även lärarnas 
attityd till inkluderad idrottsundervisning är viktig (Elliott, 2008), detta framkom även i denna 
studie där lärarens positiva attityd ses som viktig inför ett kooperativt arbetssätt. Den positiva 
attityden förefaller vara viktigast hos läraren inför inkludering medan attityden hos eleverna 
kan bli mer positiv under själva utförandet. Social interaktion kan alltså påverka elevernas 
attityder. Men det är inte självklart att den positiva attityden finns hos läraren, är lärarens 
attityd till inkludering och kooperativt lärande en förutsättning för att detta sätt att arbeta i 
huvudtaget ska kunna fungera? Utifrån Papadopoulou et al,. (2004) och Jerlinder et al,. (2010) 
förefaller lärarens attityd påverkas av den kunskap läraren har om inkludering, ju större 
kunskaper och erfarenheter desto positivare attityd fanns hos läraren. Detta visar på att om 
önskemål om inkludering i idrottsundervisning finns är det först och främst lärarens kunskap 
om inkludering som bör vara i fokus. Genom att öka kunskapen skulle också lärarens attityd 
bli mer positiv vilket skulle gynna inkluderingens utfall och den sociala interaktionen. Om 
lärarens attityd är en förutsättning för att inkludering genom ett kooperativt arbetssätt kan ske 
vilken roll har då idrottsläraren under pågående undervisning? 

Att lärarens interaktion med eleverna minskade i och med att interaktionen ökade mellan 
eleverna sammanfaller med Hensvold (2006) som menar att läraren går från en 
kunskapsförmedlande roll till en handledande. Detta visade sig även i de granskade artiklarna 
där lärarens uppgift under idrottslektionen var att gå runt och peppa eleverna och hålla dem på 
rätt spår. Inför lektionen förberedde läraren olika uppgifter vilket enligt Vygotsky är det sätt 
som läraren i sin handledande roll hjälper och undervisar barnen (Egidius, 2003). Läraren 
förmedlar kunskap via de uppgifter som ges till eleverna vilket ger eleverna möjlighet att 
utifrån uppgiften eller aktiviteten lära varandra. Men är detta sätt att arbeta verkligen 
tillräckligt för att öka elevernas kunskaper? Eleverna har ju inte de kunskaper som läraren har. 
Här blir frågan på vilket sätt kunskap skapas intressant. Är det möjligt för läraren att helt 
enkelt överföra sin kunskap till eleverna eller skapar eleverna sin egen kunskap genom att 
prova och reflektera med varandra utifrån de ramar som finns inom uppgiften?  

Om kunskap skulle kunna överföras från lärare till elev skulle social interaktion mellan 
eleverna vara onödig, endast kommunikation från lärare till elev skulle räcka. Elever med 
funktionsnedsättning uttryckte att de genom att ge och ta emot feedback av andra elever lärde 
sig snabbare än under ”vanlig” idrottsundervisning. Kunskap anses vara beroende av den 
sociala situationen (Bandura, 1977; Haug, 1998; Williams et al., 2000), och heterogena 
klasser anses positivt för ökad kunskap (Haug, 1998; Nyström, 2003; Williams et al., 2000). 
Att den sociala interaktionen mellan elever skulle vara gynnsammare för ökad kunskap än 
interaktionen lärare - elev stöds även av Ashman (2003) som beskriver orsaken till detta som 
att eleverna kan tolka varandra och förklara saker mer förståeligt än vad läraren kan. Läraren 
kan utifrån detta resonemang i förväg sätta upp ramar och riktlinjer för lärandet men lämna 
själva lärandet till eleverna och den sociala interaktionen dem emellan vilket verkar vara fallet 
inom kooperativt lärande. Peer-tutors lär sig hur de kan genom att dela upp en aktivitet i olika 
delar lära den andre eleven vilket King (2007) menar är ett sätt som elever använder för att på 
en konkret nivå lära varandra steg för steg.  
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Så vad mer än social interaktion i inkluderad idrottsundervisning genom kooperativa lärandet 
kan vara anledning till att lärandet hos eleverna gynnas? Är det verkligen det kooperativa 
lärandet som lett till ökade motoriska, fysiska och sociala färdigheter hos eleverna? Skulle 
dessa effekter funnits enbart genom inkludering av elever med funktionsnedsättning? Att 
utbildade peer-tutors visade sig mer positivt för lärandet jämfört med outbildade peer-tutors 
visar på någon form av effekt från kooperativt lärande. Ett kooperativt lärande visade sig 
också öka den sociala interaktionen vilket även var resultatet av Polvi och Telamas studie 
(2000), ökad social interaktion förefaller i sin tur öka lärandet (Bandura, 1977; Haug, 1998; 
Williams et al., 2000). Positiva effekter av kooperativt lärande kunde i denna studie ses både 
hos elever med och utan funktionsnedsättningar. En anledning till att både elever med och 
utan funktionsnedsättning gynnas av ett kooperativt arbetssätt kan vara att låg och 
högpresterande elever lär sig på olika sätt (Hensvold, 2006; Williams et al., 2000). Peer-tutorn 
lär sig genom att lära någon annan och eleven med funktionsnedsättning lär sig genom ökat 
engagemang och uppmärksamhet från peer-tutorn.  

Att lärande hos elever på olika sätt ökar i och med kooperativt lärande är utifrån Vygotsky, 
Piaget och Banduras teorier inte så konstigt då social interaktion både är grunden i kooperativt 
lärande och grundläggande för lärande. Social interaktion är det som genom att eleverna 
pratar, resonerar, lär och visar varandra leder till att de lär sig. Peer-tutorn uppmuntrade verbal 
kommunikation, korta uppmaningar om den aktuella aktiviteten samt olika typer av support 
vilket Vygotsky skulle benämna som att tankeprocessen var reglerad av någon annan, (King, 
2007). En sådan tankeprocess skulle med tiden leda till att eleven med funktionsnedsättning 
blir mer och mer självständig (ibid.). När både läraren och peer-tutorn förklarar och visar de 
olika stegen i en aktivitet är det möjligt att lärandet sker enligt Banduras social learning 
theory. I denna teori lär sig eleven via att observera och sedan imitera och utforma den 
kunskap som visats för dem (Bandura, 1977). På detta sätt kan eleven genom att se hur peer-
tutorn till exempel kastar en boll sedan själv prova och förstå hur bollen kan kastas. Att 
engagemanget och motivationen att delta ökade hos eleverna kan ses som att eleverna via 
interaktion och deltagande fått ökad self-efficacy. Ökad self-efficacy leder enligt Johnson och 
Johnson (2003) till just höjd motivation och tillslut till ökad prestation.  

Den sociala interaktionen kan även ligga till grund för peer-tutorns lärande och förändrade 
attityd, i denna granskning framkom hur peer-tutorn ändrade uppfattning om sina 
klasskamrater med funktionsnedsättning. Deras attityd blev mer positiv och de lärde sig att 
värdesätta olikheter. Detta kan kopplas till Piagets teorier om lärande där lärande sker genom 
att barn i social konflikt upplever att det finns fler sätt än deras eget att se på saker, de börjar 
granska sina tidigare antaganden (Williams et al., 2000). Utifrån detta skulle inkludering leda 
till förändrade attityder gentemot elever med funktionsnedsättning och därmed till ökat 
lärande. Men vad är det egentligen som säger att lärande utifrån tidigare nämnda teorier skett 
hos eleverna i de granskade artiklarna? Författarna till dessa artiklar har ju inte själva kopplat 
elevernas lärande till social interaktion och teorierna kring den sociala interaktionens 
betydelse för lärande. Har de granskade artiklarna i huvudtaget undersökt lärande? Om inte, 
går det att genom tolkning av deras resultat se hur elever lärt sig någonting?  
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5.2 Vad är lärande? 
När det gäller lärandet kan det finnas olika synvinklar på vad lärande är och hur någon lär sig 
någonting, går det att veta att en elev med eller utan funktionsnedsättning har lärt sig det ena 
eller det andra? I de granskade artiklarna finns ingen diskussion om hur en deltagare lärt sig 
någonting. Det som tolkats som lärande har varit en förändring i beteende, det har visat sig 
funnits ökade motoriska färdigheter och utifrån dessa dras slutsatsen att eleven på vägen till 
den nya färdigheten borde ha lärt sig någonting. Om det eleven lärde sig var att hålla i en boll 
eller knixa med handleden eller hur eleven lärde sig detta framgår inte utan enbart att eleven 
nu till skillnad från innan till exempel kan kasta en boll. Eftersom dessa detaljer inte framgår 
och kanske heller inte undersökts har resultat som ökade motoriska färdigheter och socialt 
agerande tolkats som ett resultat av lärandet. Vad som ligger bakom lärandet skulle helt enkelt 
kunna vara just den sociala interaktionen och utformningen av den aktuella uppgiften. Att 
social interaktion är grundläggande för lärande och att läraren kan använda sig av uppgifter 
för att förmedla kunskap har tagits upp under rubriken ovan. När det gäller peer-tutors går de 
igenom en form av utbildning i syfte att lära sig olika saker som gynnar interaktionen med 
och lärandet hos den andre eleven. Att peer-tutorn lärt sig det den ska kontrollerades av 
läraren men också av undersökaren som i vissa granskade artiklar gjort ljudupptagningar för 
att försäkra sig om att peer-tutorn använt sig av ändamålsenligt tillvägagångssätt. Utifrån den 
utbildning peer-tutorn får framgår tydligt syftet att peer-tutorn ska tillgängliggöra sig nya 
kunskaper, alltså lära sig någonting. Det som peer-tutorn lär i interaktion med eleven med 
funktionsnedsättningar har tolkats utifrån förändrat beteende, så som lärande tolkats när det 
gäller elever med funktionsnedsättning och dess lärande.  

Att en förändring i beteendet skett hos eleverna behöver inte betyda att de lärt sig eller vad de 
lärt sig, särskilt vad de lärt sig kan diskuteras. Att de lärt sig någonting kan bekräftas genom 
ändrat beteende till exempel ökade motoriska färdigheter men vad de har lärt sig som 
resulterat av ändrat beteende är svårt att veta. Lika gärna som eleven kan ha lärt sig hur en 
aktivitet ska utföras så kan eleven ha lärt sig att kopiera peer-tutorns agerande och 
tillfredsställa dennes ambitioner att lära ut. Det finns heller ingenting som säger att ett 
förändrat beteende betyder att eleven tidigare inte visst hur en boll skulle kastas. Om eleven 
redan innan hade kunskapen men valde att inte visa den betyder de positiva utfallen av de 
granskade studierna inte att eleven lärt sig någonting under idrottslektionerna. Utfallet kan 
istället betyda att eleven har valt att visa vad den redan kan, kanske efter att ha lärt sig vilka 
egenskaper som efterfrågats under idrottsundervisningen och hur uppvisandet av dessa gynnar 
eleven. Om detta skulle vara fallet innebär det att det som tolkats som lärande inte alls är 
lärande. Vad som är lärande, om och hur lärande sker med kooperativt lärande i inkluderad 
idrottsundervisning är någonting som bör få större fokus i framtida forskning.  

5.3 Positiva och negativa resultat 
I de granskade artiklarna framkommer i huvudsak positiva resultat, resultat som fallit till 
fördel för användandet av kooperativt lärande och peer-tutoring. Kooperativt lärande anses 
vara en bra metod i inkluderad idrottsundervisning. Artiklarna som inte baserats på särskild 
interventionsstudie (nr:6,7,8,9 och 10) är skrivna med en positiv utgångspunkt till kooperativt 



25 

 

arbetssätt i inkluderad idrottsundervisning. Detta bidrar till att resultaten i denna granskning 
också blir i huvudsak positiva. De nackdelar som fanns var från två av artiklarna (nr:1 och 3) 
som baserats på interventionsstudier och inte särskilt omfattande. Kan det vara så att 
kooperativt lärande i inkluderad idrottsundervisning i huvudsak ger möjligheter för social 
interaktion och lärande hos elever med och utan funktionsnedsättning? Eller är detta beviset 
på att området inte utforskats ordentligt, att antalet interventionsstudier är för få? Artiklarna 
som granskats har bland annat undersökt effekten av tränade gentemot otränade peer-tutors, 
effekten på motoriska färdigheter, nivån av fysisk aktivitet, interaktions beteende och effekten 
på academic learning time. Eftersom studierna är få finns fortfarande möjligheten till att 
liknande studier skulle ge andra resultat. Möjligheten finns även att negativa effekter skulle 
kunna ligga utom de undersökta områdena.  

Vilka effekter som är positiva respektive negativa är inte heller helt klart, denna fråga beror 
på vem som frågar och i vilket sammanhang frågan ställs. I denna litteraturgranskning består 
nackdelarna av effekter som inte tolkats som önskvärda utifrån det förväntade utfallet av 
interventionen. Att de i denna studie beskrivs som nackdelar beror helt på hur de tolkats i 
granskningen. I artikel nr:1 där en elev med funktionsnedsättning inte välkomnat peer-tutorn 
och uppvisade varierande reaktioner vilket gav peer-tutorn extra utmaning har tolkats som en 
nackdel med behöver inte göra det. Peer-tutor kan i detta fall möjligtvis lära sig fler eller 
andra saker än om eleven varit positiv och tillmötesgående, en större utmaning kan alltså vara 
positiv. Utifrån samma anledning finns också möjligheten att det som tolkats som positivt 
också kan ses som negativt. Oavsett om effekterna ses som negativa eller positiva så är de 
fortfarande effekter och läsaren kan göra egna bedömningar utifrån egna erfarenheter och 
synvinklar. Studiens syfte var att titta på vilka möjligheter som finns vilket kopplats till 
positiva utfall, svaret på syftet grundar sig alltså i de positiva effekter som tolkats utifrån de 
granskade artiklarna.  

5.4 Omfattning och användning av kooperativt lärande 
Om det nu finns så mycket positiva utfall av kooperativt lärande i inkluderad 
idrottsundervisning, varför används då inte detta lärandesätt i större omfattning? De studier 
som gjorts visar på positiva resultat för social interaktion och det finns erkända teorier som 
visar hur social interaktion är grundläggande i barns lärande. Metoder och tillvägagångssätt 
för kooperativt lärande finns även de beskrivet i de granskade artiklarna. Även den svenska 
läroplanen för idrott och hälsa förefaller vara skriven med en inkluderande utgångspunkt och 
svenska lärare förefaller vara mer eller mindre positiva till inkludering (Jerlinder et al., 2010). 
Det finns alltså både teoretiska belägg och praktiska tillvägagångssätt för möjligheten till 
positiva utfall av att använda kooperativt lärande i inkluderad idrottsundervisning. Vad är det 
då som gör att detta ämne är så pass litet? De tio granskade artiklarna har sammanlagt skrivits 
av 19 författare varav sex författare medverkat i två av artiklarna, två av författarna har 
medverkat i tre respektive fyra artiklar. Författarna till de granskade artiklarna förekommer i 
olika konstellationer i alla artiklar, ingen artikel är skriven av forskare helt fristående från de 
andra artiklarnas forskare. Hur kommer det sig att forskning inom detta ämne enbart 
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förekommer hos en relativt liten grupp forskare? På vilket sätt detta påverkar spridningen av 
ämnet är en större fråga än vad här kan besvaras.  

 Jag ändrar synvinkel till ett samhällsperspektiv och ställer frågan hur stor del tiden och 
samhällets värderingar och attityder påverkar utvecklingen? Är dagens samhälle inte moget 
för att se individer med funktionsnedsättning som en av oss ”vanliga” med samma möjligheter 
och lika värdefulla resurser? I så fall skulle det också påverka skolan och lärarnas attityder till 
inkludering. I dagens svenska idrottsundervisning finns exempel på elever som istället för att 
inkluderas i undervisningen arbetar med ett teoretiskt ämne (Norinder & Söderberg, 2008; 
Nygren, 2008). Detta visar på att så kan vara fallet, en funktionsnedsättning kan inom 
idrottsundervisningen ses som och blir därmed till ett hinder.  

En del i samhället är synen på idrottsundervisning och vad den står för. Är dagens 
idrottsundervisning allt för inriktad mot tävling och prestation? Skulle möjligheten till 
inkludering öka om idrottsundervisningen istället stod för rörelseglädje och individuell 
utveckling? Och skulle kooperativt lärande kunna vara en del i ett nytt synsätt inom 
idrottsundervisningen? Frågorna är många kring detta ämne men en sak är säker, alla är vi 
individer, olika individer med olika förmågor och förutsättningar, men lika värdefulla.  
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6. Sammanf attning 
När målet är att inkludera elever med funktionsnedsättning i ”vanlig” idrottsundervisning är 
ett kooperativt lärande och användandet av peer-tutors en bra väg att gå. Genom inkludering 
och ett kooperativt lärandesätt ökar möjligheten till social interaktion mellan elever med och 
utan funktionsnedsättning då de interagerar med varandra för att kunna lösa de kooperativa 
uppgifterna. Den sociala interaktionen mellan eleverna leder i sig till ökat lärande hos både 
elever med och utan funktionsnedsättning. Inom kooperativt lärande har alla individer samma 
betydelse för uppgiftens lösning, ju fler olika individer med olika kunskaper desto bättre 
vilket möjliggörs genom inkludering. Inkludering ökar lärandets möjligheter ytterligare då fler 
olikheter blir till fler resurser. Resurser som bidrar till alla elevers lärande. I ett kooperativt 
lärande blir inte en elev med funktionsnedsättning till ett hinder utan till en tillgång.   

Punkterna nedan är ett försöka att beskriva hur inkludering, social interaktion, kooperativt 
lärande och lärande händer ihop vilka kompletteras med en modell, se figur 1. Dessa fyra 
delar och lärarens roll bildar modellens fem delar.  

- Inkludering i idrottsundervisningen är utgångspunkten, vilket i sig ger 
möjligheter för social interaktion, kooperativt lärande är ett möjligt lärande sätt i 
en inkluderad undervisningssituation. 

- Social interaktion mellan elever är både ett önskvärt mål men också en 
förutsättning för att kooperativt lärande och peer-tutoring ska vara möjligt. Social 
interaktion ger även förutsättningar för lärande.  

- Kooperativt lärande och peer-tutoring är både beroende av social interaktion 
och främjar social interaktion mellan eleverna. Dessa lärandesätt gynnas även av 
inkludering då olikheter är en fördel och tillsammans med social interaktion kan 
leda till lärande. 

- Möjligheter till lärande skapas genom social interaktion och ett kooperativt 
lärandesätt.  

- Idrottsläraren har en övergripande roll för att inkludering och kooperativt lärande 
ska fungera, utforma uppgifter och vägleda eleverna, uppmuntra och handleda. 
Läraren finns med i en handledande roll under lektionen.   
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Figur 1 

 

6.1 Avslutande reflektioner 
Om denna studies resultat som i huvudsak baserats på amerikansk forskning skulle vara direkt 
överförbara till svensk inkluderad idrottsundervisning skulle ett kooperativt arbetssätt inte 
bara ha positiva effekter på individen med funktionsnedsättning, dess lärande, delaktighet och 
sociala interaktion. Även elever utan funktionsnedsättning skulle gynnas. Positiva effekter 
skulle också finnas ur ett folkhälsoperspektiv då möjligheter finns att förbättra en stor grupp 
människors möjlighet till att påverka den egna fysiken, motoriken och sociala kapitalet vilket 
skulle kunna ge förbättrad hälsa. Fysisk aktivitet skulle bli mer tillgänglig. Att införa 
kooperativa arbetssätt i inkluderad idrottsundervisning skulle kunna ge positiva effekter på 
flera plan, och kanske i längden även påverka samhället, synen på och attityder kring 
individer med funktionsnedsättning och deras förmåga att delta på samma villkor som andra 
medborgare. Färre individer med funktionsnedsättning skulle vara funktionshindrade. Skolan 
skulle inte behöva tänka utifrån inkludering, inkludering skulle vara normen och olikheter 
skulle av elever och lärare ses som resurser. Att skolan är till för alla på lika villkor skulle 
vara en självklarhet. Är detta samhälle möjligt eller en utopi?  
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6.2 Förslag på fortsatt forskning 
Idag är användandet av kooperativa arbetssätt i inkluderad idrottsundervisning inget stort 
forskningsområde, däremot kan områdets olika delar stödjas av mer omfattande forskning. 
När det gäller olika sorters funktionsnedsättningar finns ett fåtal studerade inom ämnet vilket 
leder till frågan om effekterna som visats kan överföras till andra funktionsnedsättningar. De 
artiklar som granskats har alla baserats på amerikansk forskning vilket gör det intressant att se 
hur forskning gjord i andra länder, till exempel Sverige, skulle förhålla sig till dessa resultat.  

Eftersom att forskning inom området är liten skulle dess resultat gynnas av fler studier både 
liknande och kompletterande. I de granskade studierna har resultat som är väl synliga och 
mätbara som olika färdigheter och ökade försök och aktivitets tid mätts. Här finns det en 
lucka att fylla med kvalitativ data, intressant vore elevernas upplevelser av kooperativt 
lärande och av interaktionen med klasskompisarna. Elevernas upplevelser skulle vara 
intressant utifrån ett kulturellt perspektiv, till exempel är kulturen i USA och Sverige inte 
densamma, hur stor påverkan har landets kultur på effekterna av ett kooperativt arbetssätt 
inom inkluderad idrottsundervisning? Utifrån kultur begreppet skulle även kulturen inom 
idrottsundervisningen vara intressant i vidare studier, är det viktigt med tävling och lagsport 
inom idrotten eller står individens förmågor och motoriska utveckling i fokus och skulle de 
innebära olika utfall?  I denna studie kunde effekter av kooperativt lärande ses i form av 
ökade motoriska färdigheter mm. Men det fanns en saknad av vad eleverna lärde sig och hur. 
Vad som är lärande, om och hur lärande sker med kooperativt lärande i inkluderad 
idrottsundervisning är någonting som bör få större fokus i framtida forskning.  

Fortsatt forskning med fokus på:  

- Olika funktionsnedsättningar, om och hur de skiljer sig i ett kooperativt lärande 
sammanhang. 

- Kooperativt lärande i inkluderad svensk idrottsundervisning.  

- Kvalitativ data, elevernas uppfattningar och upplevelser av kooperativt lärande 
inom inkluderad idrottsundervisning.  

- Den svenska kulturens påverkan på inkluderad idrottsundervisning. 

- Den svenska idrottskulturen och inkluderad idrottsundervisning.  

- Om och hur lärande sker inom kooperativt lärande i inkluderad 
idrottsundervisning.  
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Bilaga 1 

1 
 

Den sociala interaktionens påverkan på elever med 
funktionsnedsättning1 
Artikel Fördelar 

 
Nackdelar 

1 Eleverna fick individuell uppmärksamhet En elev hade blandade 
reaktioner gentemot peer-tutorn, 
vissa stunder var eleven glad att 
se peer-tutorn, andra stunder var 
peer-tutorn inte välkommen att 
assistera.  

2 Interaktionen till peer-tutorn ökade. Interaktionen 
betyder mycket för att elevens engagemang i 
aktiviteten ska öka. Eleverna accepterade 
instruktioner och assisterande av peer-tutorn och de 
engagerade sig i aktiviteten tillsammans. Ökad 
interaktion mellan elever med funktionsnedsättning 
och deras klasskamrater utan funktionsnedsättning. 
Positiva känslor hos elever med 
funktionsnedsättning efter upplevelsen av att 
tillhöra och sällskapa med andra klasskamrater.  

 

3 Ökad interaktion till alla elever. Ökad interaktion 
med peer-tutorn. Eleverna uppskattade att bli 
assisterade av sina klasskamrater. Interaktionen 
med andra elever gav känslan av att vara 
inkluderad i klassen.  

En liten social motsättning fanns 
mot peer-tutors, förklaringen 
kan ha funnits i ändrandet av 
förutsättningar.  

4   
5   
6   
7 Hur man kan jobba tillsammans  
8 Peers kan hjälpa eleven med funktionsnedsättning 

att unlearn helpnessness som kan karakterisera 
deras relation. Interaktioner i grupp uppmuntrar 
verbal kommunikation och ökar behovet av att 
besvara sociala pådriv vilket har effekt på elevens 
fysiska engagemang och sociala interaktion med 
klasskamrater. Att aktivt medverka i klassrummet 
uppmuntrar eleverna att ta kontroll över sitt 
agerande vilket ökar motivationen att delta i 
pågående aktiviteter. Genom medverkan i olika 
aktiviteter kan eleven förstå att även de kan ses 
som pålitliga av klasskompisarna.  
Känslan av tillhörighet i idrottssalen berodde på 
förmågan att relatera till verksamheten som pågick 
i klassen.  
 

 

9   
10   
 
                                                
1 Anledningen till att vissa fält är tomma var att dessa artiklar inte inefattade detta område 



Bilaga 2 

Lärande genom peer-tutoring1 
Artikel Vad en elev med funktionsnedsättning lär sig Vad som påverkar att en elev med 

funktionsnedsättning lär sig någonting 
1 De funktionsnedsatta eleverna ökade sina 

motoriska färdigheter som att hoppa, fånga och 
kasta. 

 

2   
3  Ökat engagemang i idrotts aktiviteten. 
4  Den fysiska aktiviteten hos eleverna 

ökade 
 

5 Ökad academic learning time 
 

 

6 Förbättring av academic learning time, ökade 
motoriska färdigheter, sociala och 
kommunikativa färdigheter 
 

 

7 Lär sig färdighetens komponenter och vilken 
särskild komponent som behöver tränas extra 
på. Elev med ADHD lär sig att fokusera på 
kritiska moment av den aktuella aktiviteten. Ge 
och ta emot feedback på ett bra sätt. Eleverna 
uppmärksammar hur de lär sig snabbare än i 
vanliga idrottslektioner. 
 

 

8 Eleverna med down syndrome lärde sig 
tekniken att knyta knopar och sätta fast dem och 
därefter välja nästa utmaning de kände sig säkra 
med.  
 

Korta uppmaningar hjälper eleven att 
förstå delarna i aktiviteten. Upprepade 
instruktioner för att lyckas gör att eleven 
kan bilda sig en egen uppfattning och 
välja aktivitet. Visuell och verbal support 
gör det möjligt för eleven att se och 
förstå vad som menas med att knyta ett 
rep. 

9 Kooperativt lärande inom skolidrotten 
möjliggör för elever med funktionsnedsättning 
att lära sig interagera med sina klasskompisar. 
Främjar kondition och sport färdigheter.  
Lär sig andra elevers färdigheter och hur man 
kan bli en del i laget. 
Eleven lär sig sin roll och att ta mer ansvar för 
guppens agerande och framgång. 
Lär sig att arbeta tillsammans.  
 

Förbättringar sker i både motoriska och 
sociala färdigheter genom utvecklandet 
av positiv verbal interaktion. 

10 Motoriskt riktiga beteenden och ökad fysisk 
aktivitet. 

 

 

                                                
1 Anledningen till att vissa fält är tomma var att dessa artiklar inte berört detta område.  


