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Sammanfattning 

Denna studie grundades i vår gemensamma nyfikenhet kring det kooperativa lärandet. För att 
utvecklas som lärare och för att kunna möta alla elevers olika behov valde vi att ta reda på vad 
verksamma lärare i lågstadiet ansåg om kooperativt lärande och hur det påverkar elever med 
ADHD. Syftet med denna studie blev därför att ta reda på lärares syn för hur ett kooperativt lärande 
påverkar undervisningen för elever med ADHD och för att svara på studiens syfte har tre 
forskningsfrågor formulerats. Denna studie har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet 
på elevers lärande och utveckling. För att behandla studiens tre forskningsfrågor användes 
kvalitativa intervjuer med åtta olika lärare runt om i Sverige. Samtliga lärare i studien arbetar i 
lågstadiet och använder kooperativt lärande i sin undervisning. I resultatet av denna studie framgår 
det att kooperativt lärande, enligt de intervjuade lärarna, är fördelaktigt för alla elever, särskilt för 
elever med ADHD. Lärarna i studien menade att elever med ADHD gynnades av att arbeta med 
kooperativt lärande då grundtanken är att eleverna ska utvecklas tillsammans i mindre grupper. När 
eleverna arbetar i mindre grupper får de mer utrymme till att samtala och ta del av varandras 
kunskaper. Samtliga lärare menade även att eleverna fick mer stöd av varandra när de arbetade i 
kooperativt. De nackdelar som framkom i resultatet var att lärarna uppfattade kooperativt lärande 
som tidskrävande och att det krävs tålamod för att vänja eleverna vid ett kooperativt lärande. 
Deltagande lärare i studien upplevde dock att fördelarna med kooperativt lärande var fler än 
nackdelarna. En av fördelarna var att elever med ADHD blev mer inkluderade genom kooperativt 
lärande och det bidrog till att fler elever deltog under lektionerna. 
 

Nyckelord: kooperativt lärande, ADHD, inkludering, undervisningsmetod, sociala samspel. 
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Inledning 

Vi som skriver denna studie är två lärarstudenter som snart blir verksamma lärare i lågstadiet och 
som har funnit ett gemensamt intresse för undervisningsmetoden kooperativt lärande. I och med 
att ADHD är en vanlig diagnos i svenska klassrum vill vi utveckla kunskap om ADHD för att hitta 
fungerande strategier som tillgodoser alla elevers olika behov. Kooperativt lärande fångade vår 
uppmärksamhet via sociala medier där lärare delar med sig av tips och idéer för att stötta varandras 
arbete som lärare. Vi har därför valt att undersöka hur kooperativt lärande påverkar undervisningen 
för elever med ADHD ur ett lärarperspektiv.  
 

Lärarens uppgift är att möta samtliga elevers olika behov och läraren behöver därför hitta metoder 
som fungerar för alla elever (Sjölund et al, 2017, s. 11). Kooperativt lärande är en 
undervisningsmetod som på senare år har blivit mer aktuell i svenska klassrum. Skolan ska arbeta 
för att eleverna ska “...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett 
demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,“(Skolverket, 2019, s. 23). Detta är centralt i ett 
kooperativt lärande eftersom eleverna ska arbeta utifrån demokratiska förhållningssätt. Eleverna 
ska, i ett kooperativt lärande, samarbeta, kommunicera och utveckla kunskap tillsammans med sina 
klasskamrater (Kagan & Stenlev, 2017, s. 7). 
 

I skolan finns det många elever med olika behov och det är skolans uppdrag att skapa en plats där 
alla elever får möjlighet att utvecklas både socialt och kunskapsmässigt. Skolan speglar samhällets 
olikheter och därför bör skolan vara en plats för alla. “För en elev med ADHD är det ofta 
nödvändigt att läraren ligger steget före för att undervisningssituationen ska fungera bra“ (Carlsson 
Kendall, 2012, s. 31). För att kunna ligga steget före och planera utvecklande 
undervisningssituationer för samtliga elever behöver vi ha kunskap om fungerande 
undervisningsmetoder för elever med ADHD. För att undersöka hur kooperativt lärande fungerar 
för elever med ADHD valde vi att intervjua verksamma lärare i lågstadiet med erfarenhet av att 
arbeta kooperativt i klasser där en eller fler elever har diagnosen ADHD. 
 

Vår ambition är att bli den bästa versionen av oss själva som lärare och därför är vi intresserade 
av att ta del av verksamma lärares erfarenheter av att arbeta med kooperativt lärande, och deras 
syn på om den fungerar för alla elever, särskilt elever med ADHD. 

Arbetsfördelning 

Då studien utgår från kooperativt lärande valde vi att genomföra samtliga delar av arbetet 
gemensamt då vi båda ville vara involverade i hela arbetet. Vi valde tillsammans ut forskning som 
vi ansåg var relevant för denna studie. Forskningen bearbetades individuellt genom att skriva en 
kort sammanfattning om samtliga studier och detta diskuterades sedan gemensamt för att inte missa 



 

 6 

viktig information. Samtliga avsnitt i studien har hanterats på liknande sätt, där vi läst och 
sammanfattat individuellt för att sedan skriva avsnitten tillsammans. Under intervjuerna ansvarade 
en av oss för att ställa intervjufrågorna och den andre för inspelningarna av intervjuerna, detta 
gjorde vi för att tydliggöra vem som skulle göra vad för att undvika eventuella missförstånd. 
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Bakgrund 

Idag uppfyller ungefär fem procent av alla Sveriges skolbarn kriterierna för diagnosen ADHD vilket 
gör att det sannolikt kan finnas en elev i varje klass med denna diagnos (Sjölund et al. 2017, s. 15). 
Specialpedagogen Niclas Fohlin har i en artikel pekat på de svårigheter som kan hindra 
utåtagerande elever från att delta aktivt under lektionerna. I artikeln berättar Fohlin om en 
utåtagerande elev med svårigheter i att delta under lektionstillfällen. Den utåtagerande eleven satt 
för det mesta i ett hörn i klassrummet med sin elevassistent, trots stödet av elevassistenten 
motarbetade eleven lärarens undervisning genom att skrika negativa kommentarer vilket skapade 
en oro i klassen. Fohlin beskriver i artikeln att han uppmanade läraren till att använda kooperativt 
lärande i sin undervisning. Fohlin menar att människor behöver arbeta i sociala sammanhang vilket 
gör att kooperativt lärande är en främjande undervisningsmetod för att få alla elever inkluderade 
och aktiva i undervisningen. Resultatet av implementeringen av kooperativt lärande blev att den 
utåtagerande eleven inte längre var i behov av en elevassistent. Därför menar Fohlin att kooperativt 
lärande bidrog till att den utåtagerande eleven deltog mer under lektionstillfällen och blev mer 
inkluderad i klassrummet (Brising, 2019).  
 

Kooperativt lärande är ett pedagogiskt arbetssätt som utvecklades i början av 1900-talet (Fohlin et 
al., 2017, s. 26). I kooperativt lärande fungerar eleverna som lärresurser för varandra. Det 
kooperativa lärandet grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv på lärande vilket innebär att lärande 
sker i samspel med andra (ibid., s. 28). Under den senare delen av 1900-talet undersökte ett flertal 
forskare från amerikanska universitet vilka effekter det kooperativa lärandet hade på elevernas 
lärande. Det genomfördes hundratals undersökningar för att jämföra det kooperativa lärandet med 
traditionell undervisning för att se skillnaderna i elevernas resultat. Kagan och Stenlev (2017) 
skriver att resultaten från undersökningarna visade att det kooperativa lärandet bidrog till mer 
kunskap hos både starka och svaga elever samt att utbytet av kunskap mellan eleverna ökade. 
Författarna skriver även att elevernas tålamod för varandra ökade genom det kooperativa lärandet 
(ibid., ss. 11-12). 
 
Diagnosen ADHD är en medfödd neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som utreds främst av 
psykologer och läkare (Sjölund et al. 2017, ss. 15–16). ADHD står för Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder vilket kan översättas på svenska som uppmärksamhetsstörning med eller 
utan hyperaktivitet (Carlsson Kendall, 2012, s. 6). Enligt diagnosmanualen DSM- 5 beskrivs 
ADHD med tre undertyper och de är; uppmärksamhetsstörning, impulsivitet/överaktivitet eller en 
kombination av dessa två. Individer med uppmärksamhetsstörning blir ofta distraherade och tappar 
fokus. Impulsivitet/överaktivitet gör det svårt för individen att reglera sin aktivitetsnivå och 
kontrollera sitt agerande (Jensen, 2017, ss. 10–11). ADHD innebär inte enbart svårigheter, individer 
med ADHD beskrivs ofta som effektiva, uppfinningsrika och positiva. Diagnosen ADHD 
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förklarar inte en individs personlighet utan beskriver de svårigheter som kan förekomma i samband 
med individens funktionsnedsättning (Carlsson Kendall, 2012, s. 8). 
 
Tidigare i avsnittet nämns det att fem procent av Sveriges skolbarn har diagnosen ADHD och att 
det därför är viktigt att lärare anpassar sin pedagogik för att möta alla elevers olika behov (Sjölund 
et al., 2017, s. 11). Många elever med ADHD kan ha svårt att koncentrera sig och att kontrollera 
sina impulser. De kan även ha svårt med tidsuppfattning, organisera och planera sina egna uppgifter 
i skolan. För elever med ADHD kan muntliga instruktioner vara besvärliga att ta till sig och komma 
ihåg (ibid., s. 40). Carlsson Kendall (2012) skriver att många elever med ADHD känner att de inte 
kan uppnå de förväntningar som finns på dem (ibid., s. 18). Därför belyser författaren vikten av att 
försöka undvika situationer där eleven upplever ett misslyckande genom att istället hitta lösningar 
som passar eleven och dennes förmåga (ibid.). Författaren menar även att det är viktigt att lärare 
tänker på hur de bemöter elever med ADHD då dessa barn får möta negativa tillrättavisningar 
betydligt fler gånger än övriga elever. Positiv respons har avgörande betydelse för elever med 
ADHD då de stärker elevens självkänsla och leder till en ökad motivation (ibid., ss. 8, 49). För att 
skapa en lärorik miljö behöver lärare ha kunskap om olika svårigheter så att de kan möta varje 
enskild elev i skolan. Skolan ska vara en plats där alla elever ska få möjlighet att utvecklas. I den 
nuvarande läroplanen står det följande: “Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt 
en livslång lust att lära“ (Skolverket, 2019, s. 5). För att främja alla elevers utveckling krävs en 
inkluderande undervisning. Göransson och Nilholm (2013) skriver att inkludering i skolan innebär 
att möta alla elevers olika behov och att skolan ska anpassas efter eleverna (s. 26). Det är bättre att 
förändra skolsituationen snarare än att försöka förändra eleverna. När skolsituationen anpassas 
efter eleverna skapas en inkludering i undervisningen (Jensen, 2017, s. 290). Elever med ADHD 
kan behöva extra stöd för att strukturera och organisera sin skoluppgifter och kooperativt lärande 
är en undervisningsmetod där eleverna ska stötta varandra i sina lärprocesser. 

Kooperativt lärande 

Kooperativt lärande är en undervisningsmetod där eleverna utvecklas genom interaktion, 
samarbete och kommunikation. Tanken med ett kooperativt lärande är att elever ska utveckla sina 
sociala förmågor och kunskaper genom samspel med varandra. I kooperativt lärande arbetar 
eleverna utifrån flera olika strukturer som är till för att eleverna ska utveckla sina 
samarbetsförmågor. Strukturerna används som en ram för interaktion mellan eleverna och kan 
ersätta andra arbetssätt såsom enskilt arbete eller handuppräckning (Fohlin & Wilson, 2018 s. 4). 
När strukturerna används i undervisningen bidrar de till att undervisningen blir mer 
samarbetsinriktad. Dessa strukturer är inte kopplade till ett specifikt ämne, utan kan användas till 
alla skolämnen. För att utöka strukturerna används strategier som hjälper eleverna att utveckla ett 
fungerande samarbete mellan varandra.  En av strategierna kan vara att använda sig av olika roller 
för att tydliggöra vad som förväntas av eleverna (ibid., s.12). När eleverna arbetar med kooperativa 



 

 9 

strukturer arbetar de till stor del i mindre grupper. De olika gruppkonstellationerna som kooperativt 
lärande använder är hemgrupper och lärpar. I hemgrupper arbetar eleverna tillsammans, fyra och 
fyra (Kagan & Stenlev, 2017, ss. 23-24). Tanken med hemgrupper är att det ska bidra till att stärka 
känslan av att tillhöra en grupp och möjliggöra för pararbete inom hemgruppen. Hemgrupper 
underlättar även för läraren att se varje enskild elev då eleverna får möjlighet att ta plats i en mindre 
grupp (Fohlin et al., 2017, s. 26). När läraren skapar hemgrupper är det viktigt att tänka på att skapa 
heterogena grupper då de är fördelaktigt för gruppen att elevernas kunskapsnivåer är olika. 
Heterogena grupper främjar lärandet och speglar hur samhället ser ut. I mindre grupper anses 
olikheter vara en tillgång eftersom eleverna kan bidra med olika kunskaper. För att motverka en vi 
och dem- känsla bör hemgrupperna bytas ut efter ett antal veckor, detta gör att sociala förmågor 
och kunskap mellan eleverna förs vidare till nya hemgrupper (ibid., ss. 185-187). Hemgrupper 
möjliggör för pararbete vilket det kooperativa lärandet kallar för lärpar. När elever arbetar i lärpar 
utvecklar de sina samarbetsförmågor samtidigt som de skapar en relation med sin klasskamrat. När 
eleverna får nya hemgrupper bildas nya lärpar vilket gör att eleverna får möjlighet att skapa fler 
relationer med sina klasskamrater (ibid., s. 216). Kooperativt lärande grundar sig i fyra bestämda 
principer där interaktion och samarbete mellan elever är i fokus. För att denna undervisningsmetod 
ska fungera i klassrummet har läraren en central roll för att göra eleverna medvetna om vilka 
principer som ingår i ett kooperativt lärande (Fohlin et al., 2017, s. 110). Dessa principer förkortas 
som SPEL-principer: 

Samtidig interaktion 

Positiv ömsesidigt beroende 

Eget ansvar 

Lika delaktighet (Kagan & Stenlev, 2017, s. 19). 

För att undervisningen ska karaktäriseras som kooperativt lärande ska alla SPEL-principer vara 
inkluderade i undervisningen. Principerna ska användas samtidigt för att undervisningen ska vara 
kooperativ. Samtidig interaktion innebär att klassens hemgrupper eller lärpar arbetar aktivt i sina 
grupper vilket möjliggör för att fler elever i klassen kan ha ordet samtidigt. Detta bidrar till att 
eleverna får mer taltid under ett lektionstillfälle. Positivt ömsesidigt beroende handlar om att varje elev i 
gruppen har en viktig roll för att genomföra lektionsuppgiften och att eleverna är beroende av 
varandras medverkan. Gruppens framgång gynnar alla elever i hemgruppen och ger eleverna en 
känsla av lagarbete. Eget ansvar står för att varje individ behöver vara delaktig för att gruppen ska 
kunna nå sitt mål vilket gör att eleverna lär sig att ta ansvar för sitt eget lärande. Principen Lika 
delaktighet talar för att alla elever ska få lika mycket utrymme i gruppen (Kagan & Stenlev, 2017, ss. 
20-21). 
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Inkludering 

I skolan handlar inkludering om att motverka segregering och främja en skola för alla elever. 
Undervisningen ska involvera alla elever och arbeta för en gemenskap i klassrummet där ingen elev 
blir diskriminerad på grund av sina olikheter och inte ses som något problematiskt utan ses som en 
fördel i undervisningen (Göransson & Nilholm, 2013, ss. 26,28). Mitchell (2015) skriver att elever 
som är i behov av särskilt stöd främjas av ett inkluderande klassrum. Vidare menar författaren att 
även elever utan behov av särskilt stöd gynnas av ett inkluderande klimat då det speglar olikheter i 
samhället (Mitchell, 2015, s. 298). Jensen (2017) beskriver inkludering utifrån tre perspektiv. Det 
sociala, det fysiska och det pedagogiska. Det sociala berör elevernas delaktighet och det fysiska 
handlar om att eleverna undervisas på samma plats som den ordinarie klassen. Den pedagogiska 
inkluderingen handlar om att undervisningen möter elevernas olika behov och förutsättningar till 
att lära. Tillsammans skapar dessa tre perspektiv en tillgänglig skola för alla elever (Jensen, 2017, s. 
290). En viktig uppgift i en lärares arbete är att tillgodose alla elevers olika behov i klassrummet 
och därför är det viktigt för lärare att hitta fungerande metoder för att skapa ett inkluderande 
klassrum där samtliga elever får en meningsfull undervisning. För att utvecklas som lärare är det 
viktigt att ta del av andra lärares erfarenheter och skapa en uppfattning huruvida olika metoder 
fungerar för elever med ADHD. I denna studie undersöks därför kooperativt lärande utifrån ett 
lärarperspektiv för att ta del av erfarna lärares tankar om hur kooperativt lärande fungerar för elever 
med ADHD.   
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Forskningsöversikt 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för vår studie. Den tidigare 
forskningen är uppdelad i två rubriker, skolprestationer och sociala prestationer. Rubriken skolprestationer 
innebär att forskningen baseras på hur elever med ADHD utvecklar sina skolkunskaper genom ett 
kooperativt lärande. Under rubriken sociala prestationer berör forskningen om hur det kooperativa 
lärandet fungerar för elever med ADHD och deras sociala förmågor.  

Skolprestationer  

Garcia (2013) skriver i sin avhandling om lärares syn på kooperativt lärande med fokus på elever 
som har ADHD. Syftet med avhandlingen var att upptäcka hur kooperativt lärande fungerar för 
elever med diagnosen ADHD (Garcia, 2013, s. 2). En av studiens frågeställningar handlade därför 
om lärarnas perspektiv på det kooperativa lärandet och hur elever med ADHD påverkades av det 
(ibid., s. 80). För att svara på studiens forskningsfrågor använde Garcia (2013) en kvantitativ metod 
i form av enkätundersökning. Denna enkät besvarades av 100 verksamma lärare i grundskolan 
(ibid., s. 117). Enkäten innehöll påståenden med fokus på kooperativt lärande och diagnosen 
ADHD. Lärarna i studiens undersökning skulle besvara om de höll med enkätens olika påståenden 
eller inte, dessa påståenden kunde vara både positiva och negativa (ibid., s. 121). Resultatet visade 
att ett flertal av lärarna ansåg att kooperativt lärande var ett framgångsrikt arbetssätt för elever med 
ADHD. Många av lärarna menade att elevernas skolprestationer gynnades av lärarens 
implementering av det kooperativa lärandet i sin undervisning. Det framgår även att mindre 
arbetsgrupper i undervisningen var en fungerande metod för att främja elevernas möjlighet att 
uppnå skolans mål  (ibid., s. 122). Lärarna i studien ansåg att kooperativt lärande är en metod som 
gynnar alla elevers individuella behov och svårigheter. Undersökningen visade att lärarna i studien 
menade att kooperativt lärande inte var särskilt svårt att implementera i klassrummet och att det 
kooperativa lärandet underlättade för läraren i klassrummet då eleverna fungerade som lärresurser 
för varandra (ibid., ss. 121,124). Garcia (2013) lyfter vikten av fungerande strategier som involverar 
och tillgodoser alla elevers olika behov (ibid., s. 56). I likhet med Garcia (2013) har forskaren Aid 
K Aleniz (2016) gjort en studie om hur kooperativt lärande påverkar elever med ADHD. Skillnaden 
mellan dessa två studier är att Garica (2013) har undersökt detta ur ett lärarperspektiv medan Aid 
K Aleniz (2016) gjorde sin studie baserat på elevernas prestationer. Aid K Aleniz (2016) syfte var 
att ta reda på huruvida det kooperativa lärandet påverkade elever med koncentrationssvårigheter. 
Författaren av studien skriver att diagnosen ADHD kan påverka elever både kunskapsmässigt och 
socialt, detta kan göra att elever med ADHD tenderar att hamna i utanförskap (Aid K Aleniz, 2016, 
ss. 861-862). Studien utfördes i två klasser där en av klasserna slumpmässigt blev vald till testgrupp 
och den andra klassen blev vald till kontrollgrupp. Båda klasserna innehöll både elever med och 
utan koncentrationssvårigheter. Det kooperativa lärandet implementerades i testgruppen medan 
kontrollgruppen arbetade med traditionell undervisning. I studien observerade författaren eleverna 
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under olika tillfällen. Vid observationerna användes en checklista för att kunna jämföra testgruppen 
med kontrollgruppen. Checklistan användes både före och efter implementeringen av det 
kooperativa lärandet för att uppmärksamma utvecklingen i både testgruppen och kontrollgruppen 
(ibid., s. 864). I studiens resultat framgick det att båda grupperna förbättrade sina resultat utifrån 
checklistan. Testgruppen visade något bättre resultat än kontrollgruppen vilket talar för att det 
kooperativa lärandet hade en positiv inverkan på eleverna (ibid., ss. 865-866). Studiens författare 
menar att lärare behöver mer kunskap för att kunna möta alla elever och deras individuella behov. 
Aid K Aleniz (2016) menar även att skolan är i ständig utveckling och därför behöver lärarna få 
möjlighet att utveckla effektiva strategier som gynnar alla elever (ibid., s. 867). 

Sociala relationer 

Capodieci, Rivetti och Cornoldi (2016) skriver i sin studie om hur kooperativt lärande påverkar 
elever med ADHD och deras sociala förmågor. Studien undersökte klasskamraternas uppfattning 
om elever med ADHD och om den förändrades genom kooperativt lärande (Capodieci, Rivetti & 
Cornoldi, 2016, s. 282). Under två månader jämförde forskarna i studien tolv olika klasser på nio 
olika skolor i Italien varav sex av dessa arbetade kooperativt medan de andra sex klasserna arbetade 
med traditionell undervisning. När undersökningen genomfördes närvarade en expert som 
vägledde lärarna vid behov och bidrog med eventuella förslag och förbättringar för det kooperativa 
lärandet. I varje klass fanns det minst en elev med diagnosen ADHD (ibid., ss. 284, 286). 
Undersökningen började med att låta eleverna besvara frågor där de fick rangordna sina 
klasskamrater utifrån sociala aspekter och efter två månader fick eleverna besvara dessa frågor igen 
som sedan jämfördes med de tidigare svaren. I resultatet framgår det att de elever med ADHD 
som undervisades genom det kooperativa lärandet accepterades till större del av sina klasskamrater. 
I de andra sex klasserna där den traditionella undervisningen bedrevs var förändringen inte lika 
markant (ibid., s. 288). Studiens slutsats talar för ett kooperativt lärande för att skapa miljöer där 
elever med ADHD blir mer accepterade och inkluderade i klassrummet (ibid., s. 289). Ytterligare 
en studie som har undersökt det sociala sambandet mellan ADHD och kooperativt lärande är Craig, 
Kuester och Zentall (2011). Craig, Kuester och Zentall (2011) undersökte i sin studie hur elever 
agerar när de arbetar i kooperativa lärgrupper. Författarna undersökte framförallt hur elever med 
beteende likt ADHD samarbetar med samkönade elever. Lärarna till deltagande elever i studien 
gjorde utvärderingar av eleverna innan studien började för att se vilka elever som hade dessa 
beteenden. De elever som fick ett högre medelvärde på dessa utvärderingar klassificerades som 
elever med beteende likt ADHD och hade visat på hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter. 
Författarna tydliggör att de elever som visade ett beteende likt ADHD inte har blivit utredda för 
diagnosen ADHD och därför benämns dessa som elever med beteende likt ADHD. Författarna 
menade att studien inte påverkades av det faktum att eleverna inte blivit utredda för diagnosen 
ADHD eftersom beteendet är detsamma oavsett om eleven har blivit diagnostiserad med ADHD 
eller inte. Eleverna delades in i grupper om tre där de antingen var en elev med beteende likt ADHD 
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och två utan detta beteende eller så bestod gruppen av tre elever där ingen hade beteende likt 
ADHD (Craig, Kuester & Zentall, 2011, s. 30). Eleverna i studien genomförde två uppgifter. Det 
var en muntlig uppgift och en motorisk uppgift som de skulle lösa i sina grupper. Under 
genomförandet av uppgifterna blev eleverna observerade av författarna av studien. Det var totalt 
22 grupper som deltog i undersökningen (ibid., ss. 32-33). Studiens resultat visade att elever med 
beteende likt ADHD visade till större del ett negativt beteende i det kooperativa arbetet än de andra 
eleverna. Något som förvånade Craig, Kuester och Zentall (2011) var dock att grupperna som 
innehöll en elev med beteende likt ADHD var mer framgångsrika i sina problemlösningar. 
Författarna menade att detta kunde bero på att när uppgifter är intressanta och ligger nära elevernas 
kunskapsnivåer kan elever med beteende likt ADHD bidra mer till grupparbetet. När eleverna 
upplevde sig själva som klara tappade de fokus, detta ledde till att eleverna gjorde andra saker utöver 
uppgiften. Författarnas slutsats var att gruppens samarbete blev sämre då eleverna som inte hade 
ett beteende likt ADHD tog efter det oönskade beteendet (ibid., ss. 38-39). Denna slutsats skiljer 
sig från de tidigare forskningar som den här studien lyfter eftersom övriga författare menade att 
samarbete bidrog till positiva aspekter. 

Sammanfattning av forskningsöversikt 

Ovanstående forskningsstudier visar delade meningar om hur kooperativt lärande påverkar elever 
med ADHD. De forskningsstudier som utgick från elevernas skolprestationer talar för att 
kooperativt lärande gynnar elever med ADHD. I Garcias (2013) forskningsstudie undersöktes 
lärares uppfattningar om hur ett kooperativt lärande påverkar elever med ADHD. Det framgår i 
resultatet att lärarna var positiva till kooperativt lärande och att det är ett utvecklande arbetssätt för 
elever med ADHD (Garcia, 2013, s. 122). I studien av Aid K Aleniz (2016) jämfördes två klasser 
där ena klassen arbetade kooperativt medan den andra klassen arbetade med traditionell 
undervisning för att undersöka om det uppstod skillnader i elevernas skolprestationer beroende på 
undervisningsmetod. Resultatet i Aid K Aleniz (2016) var att den klass som undervisades genom 
ett  kooperativt lärande presterade bättre och utvecklade sina skolresultat (Aid K Aleniz, 2016, ss. 
865-866). I Capodieci, Rivetti och Cornoldis (2016) forskningsstudie undersökte de om kooperativt 
lärande ändrade klasskamraternas uppfattningar om elever med ADHD. Det framgår i deras 
resultat att kooperativt lärande hade en positiv inverkan på elevernas uppfattningar om deras 
klasskamrater med ADHD (Capodieci, Rivetti & Cornoldi, 2016, s. 288). Den sista 
forskningsstudien som tas upp i denna studie är Craig, Kuester och Zentalls (2011) forskning där 
de undersöker hur elever med beteende likt ADHD samarbetar i kooperativa lärgrupper. Resultet 
i Craig, Kuester och Zentalls (2011) studie skiljer sig dock från övriga forskningsstudier i denna 
studie då deras resultat visade negativa aspekter med kooperativt lärande för elever med ADHD. 
Författarna menade att elever som inte har ett beteende likt ADHD tenderade att ta efter ett 
oönskat beteende när de samarbetade i grupp tillsammans med elever med beteende likt ADHD 
(Craig, Kuester & Zentalls, 2011, ss. 38-39).  
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Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt introduceras det sociokulturella perspektivet som ligger till grund för vår studie. 
Den tidigare forskningen som studien lyfter har som utgångspunkt att lärande sker i socialt samspel 
vilket speglar det sociokulturella perspektivets syn på lärande och även undervisningsmetoden 
kooperativt lärande grundas i det sociokulturella perspektivet. Därför blir detta perspektiv relevant 
för denna studie.  

Sociokulturellt perspektiv på lärande och undervisning 

Historiskt sett har människan alltid levt och interagerat med andra människor där samarbete har 
fört oss framåt i utvecklingen (Phillips & Soltis, 2014, s. 86). Det sociokulturella perspektivet utgår 
från att människor lär sig genom aktivt deltagande i sociala miljöer. Kunskap utvecklas i interaktion 
mellan människor och enligt det sociokulturella perspektivet utgör samspel mellan eleverna samt 
mellan lärare och elev en viktig del i lärandet. Inom det sociokulturella perspektivet är mediering ett 
viktigt begrepp och innebär att människan använder sig av olika redskap för att förstå och leva i 
vår omvärld (Säljö, 2014, ss. 298, 307). Dessa redskap fungerar som hjälpmedel för att stötta 
individen i sin lärandeprocess. Det viktigaste redskapet enligt det sociokulturella perspektivet är 
språket, det är genom språket vi kommunicerar med andra och på så vis förstår vår omvärld. När 
människan använder språket i olika sociala sammanhang sprids kunskapen vidare till andra 
människor (Säljö, 2018, s. 169-170). Ett annat viktigt begrepp inom det sociokulturella perspektivet 
är appropriering som innebär att människan tar till sig redan etablerad kunskap genom att delta i 
sociala sammanhang. Skolan har en central roll för att inkludera alla elever och ge eleverna 
möjlighet att appropriera mer avancerad kunskap som de vanligtvis inte möter utanför skolan 
(Säljö, 2014, ss. 303, 308). 
 

En betydande pedagog och filosof inom den sociokulturella idétraditionen var Lev Vygotskij som 
levde mellan åren 1896-1934. Vygotskij var särskild intresserad av skolans utveckling och arbetade 
med frågor där utveckling och lärande stod i fokus (Säljö, 2014, s. 297). Ett återkommande begrepp 
i Vygotskijs arbete är den proximala utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen hör ihop med 
Vygotskijs teori om hur lärande och utveckling sker livet ut. Vygotskij menade att individen som 
tagit till sig en specifik kunskap är mer öppen för mer avancerad kunskap (ibid., s. 305). 
Utvecklingszonen är det avstånd mellan det eleven kan själv och vad eleven behöver stöttning i. 
När eleverna befinner sig i utvecklingszonen är de mer mottagliga för att lära sig ny kunskap. Lärare 
eller en kamrat med mer kunskap kan fungera som en vägledare för att föra elevens 
kunskapsutveckling framåt (Säljö, 2018, ss. 173-174). Vygotskij menade att undervisningen i skolan 
ska uppmuntra till interaktion mellan eleverna då den mest påtagliga inlärningen sker i samspel med 
andra (Bråten & Thurmann-Moe, 1998, s. 109). När eleverna får stöttning kallas det inom de 
sociokulturella perspektivet för Scaffolding. Scaffolding innebär att vägledaren ger mycket stöd till 
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en början som sedan avtar helt när eleven har approprierat kunskapen och klarar sig på egen hand. 
Vygotskij menade att människor utvecklas i sociala miljöer och approprierar kunskap livet ut (Säljö, 
2014, ss. 305-306). 
 
Det sociokulturella perspektivet talar för vikten av sociala samspel för att ett lärande ska ske. Denna 
studie undersöker det kooperativa lärandet för elever med ADHD utifrån ett lärarperspektiv. För 
att undersöka detta analyserade vi intervjusvar från olika lärare där vi letade efter mönster som 
speglade ett sociokulturellt perspektiv. I detta avsnitt förklaras olika begrepp som ligger till grund 
för ett sociokulturellt perspektiv och det är dessa begrepp vi har använt i analysen av intervjusvaren.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur undervisningsmetoden kooperativt lärande 
påverkar undervisningen för elever med ADHD ur ett lärarperspektiv.  
 

1. Vilka effekter anser lärarna i studien att kooperativt lärande har för elever med ADHD? 

2. Vilka fördelar respektive nackdelar upplever lärarna i studien att kooperativt lärande har för 

elever med ADHD?  

3.  Anser lärarna i studien att kooperativt lärande bidrar till en inkludering av elever med 

ADHD?  
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Metod 

I följande avsnitt presenteras den metod som har använts i studien. Denna studie utgår från ett 
sociokulturellt perspektiv och vi har valt att använda oss utav kvalitativa intervjuer. Det 
sociokulturella  perspektivet handlar om att utveckla kunskap genom att interagera med andra 
människor. Vi ansåg att intervjuer var en lämplig metod att använda för att behandla studiens syfte 
och forskningsfrågor. Syftet är att ta reda på lärares uppfattningar om hur kooperativt lärande 
fungerar för elever med ADHD i lågstadiet och därför har vi valt att intervjua verksamma lärare 
som arbetar med kooperativt lärande i sin undervisning. Genom intervjuer får vi ta del av andras 
tankar och kunskaper då vi deltar i ett socialt samspel med mer kunniga personer (Säljö, 2014, s. 
307). Kvalitativa intervjuer syftar till att ta reda på respondentens syn på ett specifikt fenomen 
(Trost, 2010, s. 133). Denna typ av intervju har för det mesta en låg grad av strukturering. Detta 
innebär att intervjufrågorna ger respondenten utrymme att besvara intervjufrågorna med egna ord. 
Därav förbereds inga svarsalternativ för respondenten att ta hänsyn till. I en kvalitativ intervju anses 
båda parter vara medskapare för samtalet men med olika roller. Intervjuaren är den som ska föra 
samtalet framåt medan respondenten svarar på frågor (Patel & Davidson, 2011, ss. 81-82). 
Bestämda intervjufrågor underlättar för efterarbetet då intervjuaren ska analysera svaren på 
frågorna. Det blir då möjligt att jämföra respondenternas svar om samtliga intervjuer utgår från 
samma frågor (Bell & Winters, 2016, s.192). Därför valde vi att utgå från samma intervjufrågor på 
samtliga intervjuer då syftet var att ta reda på olika lärares syn på hur kooperativt lärande fungerar 
för elever med ADHD i lågstadiet. 

Urval  

Deltagarna i denna studie (se tabell 1) är åtta verksamma lärare runt om i Sverige som använder sig 
av kooperativt lärande i lågstadiet. Alla lärare arbetar på olika arbetsplatser och är inte bekanta med 
varandra. Vi valde att begränsat oss till verksamma lärare med erfarenhet av att arbeta kooperativt 
med elever med diagnosen ADHD. 
 

Tabell 1. Deltagande lärares erfarenhet av och utbildning i kooperativt lärande. 

Lärare  Erfarenhet Utbildning 

Lärare 1 

 

2 år  Heldagskurs samt fortsättningskurs  

Lärare 2  

 

1 år Tredagars utbildning och fortbildning på 
arbetsplats 

Lärare 3 1,5 år Tredagars utbildning och ansvar för 
utveckling av kooperativt lärande på 
arbetsplatsen. 
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Lärare 4 

 

2 år Tvådagars utbildning. 

Lärare 5 6 år Två utbildningar vid olika tillfällen och 
påbyggnadskurser. Är ansvarig för 
fortbildning för kooperativt lärande. 

Lärare 6 

 

1.5 år Tre olika workshops. 

Lärare 7 

 

3 år  Fortbildning på arbetsplatsen. 

Lärare 8 

 

1 år En föreläsning och en workshop. 

 

Lärarna i studien har arbetat som lärare i olika många år och spridningen är mellan tre och 32 år. 
Samtliga lärare har utbildning inom kooperativt lärande och har erfarenhet av att arbeta med 
kooperativt lärande med elever med ADHD. Lärarna i studien är ifrån olika län i Sverige. Dessa 
län är Stockholms län, Blekinge län och Västra Götalands län. 

Genomförande av datainsamling  

För att komma i kontakt med lärare vände vi oss till sociala medier. Vi använde oss av två olika 
sociala medier, Facebook och Instagram, där vi kontaktade lärare och förklarade syftet med studien. 
De lärare som valde att ställa upp hade erfarenheter av kooperativt arbete med elever som har 
diagnosen ADHD.  En del av lärarna som hörde av sig var inte bosatta Stockholms län vilket gjorde 
att möjligheten till att ses i person inte var aktuellt. Vi valde därför att intervjua de lärare som bodde 
långt bort via videosamtal på Skype och resterande intervjuer genomfördes i person. Innan vi 
började intervjua lärare förberedde vi frågor som vi använde under samtliga intervjuer. De 
inledande intervjufrågorna var av allmän karaktär för att sedan leda in på mer ämnesspecifika 
frågor. Innan varje intervju skickade vi ut medgivarblankett (bilaga 2) till de lärare som skulle 
intervjuas för att de skulle läsa och godkänna sitt deltagande i studien. Intervjuerna inleddes med 
att vi presenterade oss och gav en övergripande sammanfattning om studiens syfte. Lärarna fick 
sedan besvara intervjufrågorna och för att i efterhand kunna transkribera lärarnas svar spelades 
därför samtalet in. Intervjuerna tog cirka 20 minuter att genomföra. 

Bearbetning och analys av insamlat material 

Samtliga intervjuer spelades in för att i efterhand transkriberas och analyseras. Transkription 
betyder att ett teckensystem överförs till ett annat (Bjørndal, 2005, s. 86). Vygotskij menade att 
språket består av olika teckensystem som kan användas på olika sätt, därför anser det sociokulturella 
perspektivet att språket är ett kraftfullt redskap för att förmedla kunskap om vår omvärld (Säljö, 
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2014, s. 301-302). I denna studie transkriberades verbalt språk till skriftspråk. Nästa steg i 
bearbetningen var att skriva ut transkriptionerna för att kunna läsa igenom och få en helhetsbild av 
respondenternas svar.  
 
När vi bearbetade transkriptionerna markerade vi formuleringar som svarade på studiens 
forskningsfrågor. Utifrån de markeringar vi gjort kunde vi urskilja likheter och skillnader i 
respondenternas svar. Bjørndal (2005) menar att detta är en bra strategi att använda för att inte 
missa viktiga mönster mellan respondenternas svar (s. 86). Vi sammanställde sedan svaren och 
valde då ut de svar som vi ansåg var relevanta och kategoriserade dessa utifrån studiens tre 
forskningsfrågor. Sedan analyserades dessa svar och användes som underlag för denna studies 
resultatpresentation.  När vi analyserade intervjusvaren utgick vi från begrepp som är relevanta för 
det sociokulturella perspektivet. De begrepp som analysen fokuserade på var appropriering, 
mediering, proximala utvecklingszonen, scaffolding och sociala samspel. I intervjuerna med lärarna 
nämndes inte dessa begrepp bokstavligen däremot användes andra ord som motsvarar innebörden 
av dessa begrepp och utifrån det kunde begreppen kopplas samman med intervjusvaren.  
 

Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet har utformat fyra huvudkrav på forskningsetiska principer och dessa har vi tagit 
hänsyn till i arbetet med studien. Dessa fyra huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Patel & Davidsson, 2011, s. 62–63). 
 

Informationskravet handlar om att deltagarna i studien ska ges information om syftet med studien och 
informeras om att det är frivilligt att delta. När vi kom i kontakt med studiens deltagande lärare 
talade vi om vad syftet med denna studie var och poängterade att det var frivilligt att delta samt att 
de i efterhand kan avbryta sitt deltagande. Denna information kan ges muntligt eller skriftligt och 
vi valde att informera lärarna i studien både muntligt och med en skriftlig medgivarblankett (Bilaga 
2). Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien behöver ge sitt godkännande innan 
undersökningen kan genomföras. På grund av distansen mellan oss intervjuare och respondenterna 
fick lärarna bekräfta att de läst igenom medgivablanketten och muntligt ge sitt samtycke. Med 
konfidentialitetskravet menas att samtliga deltagare är anonyma och att studien därför inte ska leda 
tillbaka till en särskild individ. I uppsatsen nämns inte studiens deltagare vid sina namn och 
informationen om lärarna är översiktlig och går på så vis inte att leda tillbaka till specifik lärare. Det 
sista huvudkravet, nyttjandekravet, innebär att informationen endast får användas i forskningssyfte 
och inte användas för andra ändamål. Den information lärarna gav används enbart i syfte att 
behandla denna studies forskningsfrågor (Patel & Davidsson, s. 63–64). 
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Validitet och reliabilitet 

För att värdera studiens tillförlitlighet och giltighet är validitet och reliabilitet två viktiga begrepp inom 
forskning. Validitet handlar om att forskningens metod undersöker det som är avsett att 
undersökas. För att stärka en studies validitet är det viktigt att forskarna använder en metod som 
är relevant i relation till studiens syfte (Patel & Davidsson, 2011, s. 103). Då denna studies syfte är 
att öka kunskapen om hur undervisningsmetoden kooperativt lärande påverkar undervisningen för 
elever med ADHD ur ett lärarperspektiv valde vi att intervjua verksamma lärare som använder 
kooperativt lärande i sin undervisning. Detta bidrar till att skapa en validitet i studien då intervjuer 
ger oss möjlighet att få ta del av lärarnas perspektiv på kooperativt lärande, särskilt för elever med 
ADHD. 
 

Trost (2010) nämner fyra olika delar inom begreppet reliabilitet och dessa är kongruens, precision, 
objektivitet och konstans. Kongruens innebär att intervjufrågorna ska vara kopplade till varandra 
och svara på studiens frågeställningar (Trost, 2010, s. 131). I denna studie är 
intervjufrågorna  tematiskt kopplade till varandra då samtliga frågor handlar om kooperativt lärande 
och elever med ADHD. Precision handlar om hur intervjuaren noterar respondentens svar (ibid., 
s. 131). Vi valde att spela in intervjuerna för att inte missa viktig information och för att i efterhand 
kunna gå igenom respondenternas svar igen. Trost (2010) menar att objektivitet utgår från 
forskarnas sätt att tolka och hantera respondenternas svar på intervjufrågorna (s. 131). Vi båda 
valde att vara med under samtliga intervjuer vilket kan öka objektiviteten vid studien. Efter 
intervjuerna transkriberade vi intervjuerna tillsammans för att kunna diskutera oklarheter. Innan vi 
analyserade intervjusvaren var vi överens om vilka begrepp utifrån det sociokulturella perspektivet 
vi skulle leta efter. Vi gjorde sedan analyserna gemensamt för att inte göra olika tolkningar av 
samma svar. I resultatet valde vi att citera utvalda svar från intervjuerna med lärarna. Vi valde att 
använda hela citat för att låta läsaren ta del av utvalda svar samt för att stärka våra tolkningar utifrån 
lärarnas svar. Konstans utgår från att respondenternas åsikter kring intervjufrågorna inte ändrar sig 
under loppet av intervjun (ibid., s.131). Konstansen i denna studie är hög då de intervjuade lärarna 
inte ändrade sina åsikter eller uppfattningar under intervjuns gång.  
 

Både validitet och reliabilitet anser vi vara relativt hög då vi har tagit hänsyn till olika aspekter som 
säkrar studiens validitet och reliabilitet. 
 

Metoddiskussion 

Det finns för- och nackdelar med kvalitativa intervjuer. Det som anses vara fördelaktigt med 
intervjuer är att intervjuaren får direkta svar på sina frågor (Bell & Waters, 2016, s.189). I avsnittet 
tidigare forskning presenteras Garcias (2013) avhandling där en av forskningsfrågorna handlade 
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om lärares perspektiv på kooperativt lärande för elever med ADHD. För att svara på avhandlingens 
forskningsfrågor användes enkäter. Vid enkätundersökningar går det inte att läsa av kroppsspråk 
och tonfall hos respondenterna och därför valde vi intervjuer som metod i denna studie då 
intervjuer kan ge mer utvecklade svar eftersom intervjuaren kan ställa följdfrågor för att fördjupa 
respondentens svar (Bell & Waters, 2016, s. 189). Nackdelar med intervjuer är att det kan vara 
tidskrävande att få tag på deltagare, genomföra intervjuer och bearbeta intervjusvaren. Det är viktigt 
att intervjuaren ställer frågor som inte är partiska då det kan påverka respondentens svar. Om 
frågorna är partiska kan respondenten ge det svar som de tror att intervjuaren förväntar sig och då 
kan en skevhet uppstå (ibid., ss. 190, 200). Efter intervjuerna valde vi att transkribera de 
inspelningar vi gjorde under samtliga intervjuer då viktig information kan framhävas tydligare när 
ljudinspelningar skrivs ned. I likhet med intervju är även detta tidskrävande och därför valde vi att 
begränsa antalet intervjuer (Bjørndal, 2005, s. 87). 
 

Utifrån en geografisk aspekt valdes Skype som ett alternativ då inte alla intervjuer kunde genomföras 
personligen. Bell och Winter (2016) menar att Skype är ett bra medel vid situationer där avståndet 
är för långt mellan respondenten och intervjuaren. Vidare menar författarna att Skype gör det 
möjligt att ha respondenter från olika i platser i världen då det sparar tid och är kostnadsfritt (Bell 
& Waters, 2016, s. 199). Då Skype erbjuder videofunktion bidrar detta till interaktion mellan 
intervjuaren och respondenten och det sociokulturella perspektivet menar att det är genom 
interaktion med andra som vi utvecklar kunskap (Säljö, 2014, s. 307). Trots att videosamtal gör det 
möjligt för oss människor att kommunicera med andra kräver det att respondenten har kunskap 
om hur Skype används. För att en intervju över Skype ska fungera krävs det även en bra 
uppkoppling, både för respondenten och intervjuaren, annars kan intervjusituationen försvåras. 
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Resultat, analys och diskussion 

I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuerna, analyserna utifrån studiens teoretiska 
utgångspunkter, samt en diskussion av resultat och analys i relation till tidigare forskning. 
Resultatet, analyser och diskussioner presenteras utifrån studiens tre forskningsfrågor. 

Effekter av kooperativt lärande för elever med ADHD 

Studiens första forskningsfråga handlar om lärares syn på hur kooperativt lärande fungerar för 
elever med ADHD. I resultatet framgår det att alla deltagande lärare i denna studie ansåg att 
kooperativt lärande har en positiv påverkan för elever med ADHD. Lärarna ansåg att eleverna 
fungerade som stöd för varandra vilket gynnade särskilt de elever med ADHD då eleverna arbetade 
mot gemensamma mål inom gruppen. Flera av lärarna beskrev detta som fördelaktigt då eleverna 
vågade utmana sina kunskaper eftersom eleverna blev tryggare när de arbetade i mindre grupper 
och att de skapade en gemenskap bland eleverna i gruppen. Samtliga lärare i studien menade att 
elever med ADHD gynnades av att arbeta tillsammans med en kamrat. 

Lärare 1: I det stora hela tycker jag att dom påverkas positivt, de får en person som de kan 
knyta an till lite extra, som de kan ha som extra stöd till varandra när de jobbar. I ett 
kooperativt lärande får eleverna naturligt mer stöd från sina bänkkamrater, sin hemgrupp 
och att de ser kamraterna som minilärare, hjälppedagoger och stöttepelare helt enkelt i sitt 
lärande, de är inte själva men också att de får hjälp med att behålla fokus. 

Lärare 1 lyfter att ett kooperativt lärande bidrar till en mer hjälpsam klassrumsmiljö och att 
eleverna stödjer varandra i sin lärprocess. Det kooperativa lärandet går ut på att elever ska 
fungera som varandras lärresurser (Fohlin et al., 2017, s. 26). Minilärare, hjälppedagoger och 
stöttepelare var begrepp som togs upp i intervjun och dessa speglar det sociokulturella perspektivets 
syn på lärande som menar att lärande sker i samspel med andra och att elever stöttar varandra i 
sin lärprocess (Säljö, 2018, ss. 173-174). Appropriering är ett begrepp inom det sociokulturella 
perspektivet som innebär att lärande sker i samspel med andra vilket speglar lärarens tankar om 
att eleverna ska stötta och interagera med varandra (ibid., s. 179). För att eleverna ska kunna 
appropriera menade samtliga lärare i studien att hemgrupper ska bestå av elever med olika 
förmågor, att det ska finnas olika styrkor för att eleverna ska fungera som lärresurser för 
varandra. En av lärarna  i studien delade in hemgrupperna utifrån tre perspektiv: 

Lärare 1: Jag tänker ur tre perspektiv, socialt, matematiskt och svenska. Och då delar jag 
upp dom från nivå 1-3, varav 1 inte är så stark och 3 då är du stark. 

Utifrån detta citat av lärare 1 får vi kunskap om hur hen tänker när hemgrupper ska sättas samman. 
Detta stämmer överens med de tankar om att skapa heterogena hemgrupper som återfinns i Fohiln 
et al (2017). Författarna menar att det är bra om elevernas kunskapsnivåer är olika så eleverna kan 
komplettera varandras svagheter och ta vara på varandras styrkor. När eleverna är i heterogena 
grupper får de ett större utbyte av att arbeta tillsammans. För att eleverna ska utveckla sina 
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kunskaper behöver det finnas olika styrkor i gruppen för att utmana varandra (Fohlin et al, 2017, 
s. 185). Det sociokulturella perspektivet menar att elever som befinner sig i den proximala 
utvecklingszonen behöver stöd av en mer kunnig person för att nå mer avancerad kunskap (Säljö, 
2018, s. 173), vilket speglar heterogena hemgrupper i ett kooperativt lärande. 

Lärare 7: I det kooperativa ingår det mycket mer att du får prata och att du ska prata för 
annars uppnår du inte det kooperativa lärandet. Och då gör det att talutrymmet för alla 
elever utökas och att de faktiskt känner sig mer hörda. Elever med ADHD som är impulsiva 
blir inte lika utmärkande eftersom kooperativt lärande handlar om att prata i mindre 
grupper. Därför tycker jag att kooperativt lärande är positivt för elever med ADHD. 

Lärare 7 nämner att eleverna får ett större talutrymme genom att arbeta kooperativt och menar att 

detta är gynnsamt för elever med ADHD. Carlsson Kendall (2012) nämner att många elever med 

ADHD upplever att de inte kan uppnå det som väntas av dem. Därför är det viktigt att lärare 

anpassar sina lektioner för att alla elever ska få möjlighet att uppnå ställda krav. I citatet ovan säger 

läraren att talutrymmet blir större för alla elever genom kooperativt lärande vilket kan vara en fördel 

för elever med ADHD då många kan ha svårigheter att kontrollera sina impulser (Carlsson Kendall, 

2012, s. 18). En av grundprinciperna till kooperativt lärande är samtidig interaktion vilket innebär att 

eleverna deltar aktivt i sina grupper. Samtidig interaktion möjliggör att eleverna får mer talutrymme 

då fler kan interagera samtidigt (Kagan & Stenlev, 2017, s. 20). Då kooperativt lärande är en social 

undervisningsmetod som förespråkar interaktion och aktiva elever menade lärarna i studien att 

elever med ADHD inte blev lika utpekade om eleverna inte kunde kontrollera sina impulser. En 

del elever med ADHD har svårigheter i att stoppa spontana infall (Jensen, 2017, ss. 10–11). I 

studien av Capodieci, Rivetti och Cornoldi (2016) undersökte de klasskamraters uppfattningar om 

elever med ADHD och det framkom i resultatet att elever med ADHD blev mer accepterade av 

sina klasskamrater när de arbetade kooperativt. Klasskamrater valde till större del att arbeta 

tillsammans med elever med ADHD efter de hade arbetat i kooperativa grupper (Capodieci, Rivetti 

& Cornoldi, 2016, s. 288). Den här studiens deltagande lärare anser att kooperativt lärande är en 

undervisningsmetod som fungerar bra för elever med ADHD eftersom undervisningsmetoden 

utgår från att eleverna ska samtala, stötta och utvecklas tillsammans. Lärarna menade att 

strukturerna i kooperativt lärande är fördelaktigt för elever som har svårt för att sitta still och hålla 

koncentrationen under en längre tid då dessa strukturer uppmuntrar till aktiva elever. Det framgår 

även att lärarna upplever stora vinster i att arbeta kooperativt då klasskamraterna blir mer 

accepterande för varandra och får förståelse för varandras olikheter vilket stämmer överens med 

resultatet i Capodieci, Rivetti och Cornoldis (2016) studie. Resultatet visar även att lärarna i studien 

anser att elever med ADHD får ut mer av ett kooperativt lärande eftersom det ger eleverna mer 

utrymme till samtal och interaktion med andra klasskamrater. Lärarna i studien menade särskilt att 
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elever med ADHD påverkas positivt av ett kooperativt lärande eftersom det är en 

undervisningsmetod som uppmuntrar till aktiva elever. 

Fördelar och nackdelar med kooperativt lärande för elever med ADHD 

Studiens andra forskningsfråga syftar till att undersöka vilka fördelar respektive nackdelar lärarna i 
denna studie anser att kooperativt lärande har för elever med ADHD. Lärarna som deltog i studien 
menade att kooperativt lärande, precis som andra undervisningsmetoder, har både för- och 
nackdelar. De är dock tydliga med att fördelarna är betydligt fler än nackdelarna. Samtliga lärare i 
studien menade att kooperativt lärande ger elever med ADHD möjlighet att få stöd av andra och 
att känna en trygghet av att tillhöra en grupp. En av lärarna menade att det är en stor fördel att 
elever med ADHD blir mer delaktiga i ett kooperativt lärande. 

Lärare 3: Fördelarna tycker jag är att elever med ADHD verkligen blir delaktiga, att man 
känner att “jag är också med och bidrar till gruppen”, att man får vara med i ett positivt 
sammanhang, det är utvecklande för alla att vara med och bidra. 

Lärare 3 anser att kooperativt lärande bidrar till att eleverna upplever en delaktighet och att känslan 

av delaktighet främjar elever med ADHD. Det sociokulturella perspektivet menar att människan 

alltid har deltagit i grupper för att föra samhället framåt (Phillips & Soltis, 2015, s. 86). Citatet ovan 

stämmer överens med begreppet appropriering i det sociokulturella perspektivet som menar att 

människor utvecklar kunskap i sociala miljöer. Skolan ska uppmuntra delaktighet bland eleverna 

för att föra kunskap och sociala interaktioner framåt (Säljö, 2014, ss. 303, 308). Garcia (2013) 

skriver i sin avhandling att lärarna ansåg att kooperativt lärande var positivt för elever med ADHD 

då de fick möjlighet att delta och arbeta i mindre grupper vilket gynnade elevernas skolprestationer 

(s. 122). Nackdelar som framkom i intervjuerna med denna studies deltagande lärare var att det 

krävs tålamod och tid för att sätta ihop fungerande hemgrupper. 

Lärare 8: Att det är väldigt viktigt att få till bra grupper eftersom det kan slå fel. Sätter man 
två svaga elever tillsammans är det ingen som driver arbetet framåt likaså om det är fler 
elever som har svårt att koncentrera sig så triggar eleverna igång varandra. Elever med 
ADHD behöver en trygg hemgrupp. Därför är det jätteviktigt att känna sina elever och 
vara uppmärksam på elevernas styrkor och svagheter. 

Lärare 8 påtalar vikten av fungerande hemgrupper då det annars kan få en motsatt effekt. Craig, 
Kuester och Zentall (2011) kom fram till ett resultat som speglar lärarens citat ovan. Författarnas 
resultat var att elever med beteende likt ADHD påverkade resterande gruppmedlemmar vilket 
gjorde att fler elever i gruppen tog efter ett oönskat beteende. Deras slutsats var att gruppens 
beteende påverkades negativt vid samarbete (Craig, Kuester & Zentall, 2011, s. 38). I kooperativt 
lärande är det viktigt med bra gruppkonstellationer då ett bra samarbete mellan eleverna är 
avgörande för att hjälpa varandra i sin kunskapsutveckling (Fohlin et al, 2017, s. 72). Det finns fyra 



 

 25 

grundprinciper i kooperativt lärande och två av dessa är Eget ansvar och Lika delaktighet vilket 
betyder att alla elever behöver bidra och vara delaktiga för att hemgruppen ska främja ett 
utvecklande lärande för alla deltagare i gruppen (Kagan & Stenlev, 2017, ss. 20-21). Lärare 8 menar 
då att det är viktigt att ha kunskap om eleverna för att skapa fungerande hemgrupper där eleverna 
lyfter varandra och där elever med ADHD är trygga i sin grupp. Idén med kooperativt arbete 
(Fohlin el al, 2017, s. 143) är att eleverna ska delge sina kunskaper till varandra för att fungera som 
stöd i varandras utveckling. Även om kooperativt lärande fokuserar på interaktion och samspel 
med andra så är Eget ansvar en stor del av kooperativt lärande. För att uppnå goda hemgrupper 
behöver eleverna ta ansvar för sitt egna lärande och hjälpa varandra i gruppen till ett gemensamt 
lärande (ibid., s. 143). En av lärarna i studien menade att elever med ADHD kan behöva mer tid 
för att anpassa sig till ett kooperativt lärande och menade därför att det är viktigt som lärare att låta 
det ta tid och ha tålamod. 

Lärare 5: Vissa elever med ADHD sitter gärna vid sidan av och tittar på första gången vi 
gör en struktur för att se vad de är vi gör och jag tvingar aldrig någon att vara med men när 
eleverna har sett hur det fungerar och känner sig bekväma med gruppen så kan de också 
gå in och ta en roll. 

Lärare 5 lyfter vikten av att låta elever, särskilt med ADHD, få den tid de behöver för att skapa en 
trygghet. Läraren menade att elever med ADHD behöver få iaktta och känna in gruppen i sin egna 
takt. Carlsson Kendall (2012) anser att lärare behöver hitta strategier för att elever med ADHD ska 
lyckas utifrån deras förutsättningar (s. 18). Lärare 5 ansåg att kooperativt lärande var fördelaktigt 
för elever med ADHD så snart eleven vågade kliva in i sin roll. Att ha tydliga roller kan hjälpa 
elever med ADHD att få struktur i sitt lärande och ger alla elever en plats i gruppen. Jensen (2013) 
belyser att ADHD kan uttryckas på olika sätt och elever med uppmärksamhetsstörning kan ha svårt 
att behålla fokus och tenderar att bli distraherade vilket gör att elever med ADHD behöver tydliga 
ramar (Jensen, 2017, ss. 10–11). I ett kooperativt lärande tilldelas eleverna en varsin roll i 
hemgrupperna för att tydliggöra vad som förväntas av dem. Genom att tilldela eleverna olika roller 
får de en känsla av att deras prestationer är viktiga och i fokus (Fohlin et al, 2017, ss. 212-213). 
Vidare menar författarna att detta skapar en trygghet i grupperna. Författarna lyfter vikten av att 
lärare inte ska lämna över allt ansvar på eleverna utan ge eleverna tydliga redskap för att stärka 
förmågan att ta eget ansvar (ibid., s. 213). Enligt sociokulturella perspektivet är språket det 
viktigaste redskapet och är en avgörande faktor för kommunikation och samarbete mellan individer 
(Säljö, 2018, s. 169).  
 

Samtliga lärare i denna studie ansåg att kooperativt lärande är en bra undervisningsmetod att 
använda för elever med ADHD och menade att fördelarna är fler än nackdelarna. Studiens 
deltagande lärare ansåg att kooperativt lärande kan ta tid att tillämpa och att det krävs tålamod för 
att vänja eleverna vid en ny undervisningsmetod. Vidare menade lärarna i studien att elever med 
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ADHD påverkades positivt av att arbeta i kooperativa hemgrupper och att eleverna utvecklade en 
trygghet för varandra i gruppen. 

Inkludering av elever med ADHD genom kooperativt lärande  

Studiens tredje frågeställning utgår från att ta reda på hur lärarna i studien upplever att elever med 
ADHD blir inkluderade genom att delta i kooperativt lärande. Det framgår i alla intervjuer att 
studiens deltagande lärare ansåg att fler lärare bör använda kooperativt lärande för att få med alla 
elever i sin undervisning. De menade särskilt att metoden var bra att använda för att skapa en 
delaktighet bland eleverna och för att skapa ett bra klassrumsklimat. I studiens resultat framgår det 
även att samtliga lärare i studien ansåg att elever med ADHD blev mer inkluderade i ett kooperativt 
lärande. Lärarna menade att tillhörandet av en grupp skapade en vi- känsla och bidrog med att 
elever med ADHD i större utsträckning arbetade aktivt i klassrummet. 

Lärare 6: Återigen, det här med att man har en person i sin grupp som stöttar och att man 
inte är ensam om att hålla koll på vad instruktionerna är eller att hålla koncentrationen själv 
gör ju att eleverna känner en delaktighet bland sina kamrater. Om det uppstår svårigheter 
så blir det gruppens gemensamma ansvar att lösa. 

Lärare 6 menar att kooperativt lärande bidrar till att eleverna får mer stöttning av varandra och att 

eleverna delar på ansvar inom gruppen. Sjölund, Jahn, Lindgren och Reuterswärd (2017) menar att 

elever med ADHD kan uppleva svårigheter i att planera och organisera sina skoluppgifter. Det kan 

därför vara svårt för elever med ADHD att veta hur de ska strukturera skoluppgifterna under 

lektionstillfällena för att nå lektionens mål (Sjölund et al, 2017, s. 43). Lärare 6 pekar på att 

inkludering sker när eleverna är en del av en grupp som de tillsammans får dela ansvaret med, 

eleverna är då inte ensamma med att hantera svårigheter som kan uppstå under lektionstillfället. I 

ett kooperativt lärande anses positivt ömsesidigt beroende vara en avgörande aspekt för att främja 

gruppens samarbetsförmåga (Fohlin et al, 2017,s. 115). Positivt ömsesidigt beroende är en av de fyra 

grundpelarna i ett kooperativt lärande och innebär bland annat att eleverna arbetar tillsammans 

mot ett gemensamt mål. Detta anses vara grundpelaren för att skapa en sammanhållning inom 

hemgrupperna vilket leder till ett produktivt samarbete (ibid., s. 115). Mitchell (2015) beskriver 

gruppens gemensamma mål likt ett pussel. Alla gruppmedlemmar är en viktig pusselbit och för att 

kunna färdigställa pusslet behövs alla pusselbitar, alltså måste alla gruppmedlemmar delta för att 

gruppens gemensamma mål ska uppnås. Mitchell (2015) påstår att detta bidrar till inkludering då 

varje elev utgör en viktig del i arbetet (Mitchell, 2015, s. 50). Nilholm och Göransson (2013) menar 

att inkludering ska ses som ett samspel mellan individen och helheten och därför anser författarna 

att skolan ska arbeta för att möta alla elevers olika behov. Författarna menar att elever utvecklar 

kunskap genom sociala sammanhang och därför behöver skolan uppmuntra till sociala 

interaktioner (Nilholm & Göransson, 2013, s. 26).  
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En av lärarna i studien menade att det kooperativa lärandet även speglar av sig utanför klassrummet. 
Läraren menade att elevernas syn på varandra utvecklas genom att arbeta kooperativt då eleverna 
ständigt får öva på att arbeta tillsammans med andra och ta vara på andras olikheter. Detta stämmer 
överens med vad Mitchell (2015) säger, att eleverna utvecklar en empatisk förmåga genom ett 
kooperativt lärande. Detta kan leda till att eleverna blir mer solidariska gentemot varandra och 
respekterar varandras olikheter (Mitchell, 2015, s. 49).  
 

En av lärarna menade att kooperativt lärande även bidrog till fler resurser i klassrummet vilket 
ledde till att eleverna fick mer tillgång till stöd. 

Lärare 4: Med kooperativt arbete blir inte jag som lärare lika viktig för eleven med ADHD 
eftersom eleven med ADHD ser sin grupp som en resurs, så då behöver inte jag som lärare 
vara det. Det är jättebra att kunna använda eleverna och grupperna som resurs för alla 
elever som behöver hjälp och stöttning. 

När eleverna agerade som resurser för varandra blev inte behovet av läraren lika stort vilket gjorde 
att läraren kunde fokusera på enskilda elever som behövde ytterligare stöttning. I studiens bakgrund 
lyfts en artikel med Niclas Fohlin där han poängterade den positiva effekten av ett kooperativt 
lärande för en utåtagerande elev. Fohlin menade att den utåtagerande eleven inte längre var i behov 
av en elevassistent när läraren implementerat kooperativt lärande i sin undervisning. Genom 
kooperativt lärande fick eleven ett större stöd av andra elever i klassrummet vilket gjorde att eleven 
blev mer inkluderad i den gemensamma undervisningen (Brising, 2019). Detta stämmer överens 
med studiens deltagande lärare som säger att kooperativt lärande engagerar fler elever som bidrar 
till ett mer inkluderande klassrum. I likhet med detta menar Jensen (2017) att skolan ska hitta olika 
strategier för att inkludera samtliga elever i undervisningen. Författaren menar att det är viktigt att 
eleverna ska känna sig inkluderade i klassrummet för att en inkludering ska ha skett (Jensen, 2017, 
ss. 290, 292). Det kooperativa lärandet grundar sig i att alla elever ska vara aktiva och interagera 
med varandra och utifrån detta menade studiens deltagande lärare att elever med ADHD blev mer 
inkluderade genom att tillhöra mindre grupper där samtal och interaktion stod i fokus. Alla lärare i 
studien förespråkade att arbeta med kooperativt lärande för att möta alla elevers olikheter, särskilt 
elever med ADHD. 

Lärare 2: Jag skulle rekommendera det på alla vis utifrån alla elevers olikheter så är det 
jättebra. Dels för att man får visa vad man kan och dels för att man alltid har någon som 
räddar upp, man blir aldrig utsatt. 

Lärare 2 beskriver det kooperativa lärandet som ett arbetssätt där olikheter inte ses som ett hinder 
utan snarare ses som en möjlighet där elever får möjlighet att utvecklas socialt och kunskapsmässigt. 
Läraren menade att alla elever är olika och kooperativa grupper gör att eleverna får utveckla sin 
förmåga att acceptera varandras olikheter eftersom gruppen fungerar som ett lag. Utifrån detta är 
vår tolkning att eleverna främjas av olikheter inom gruppen då eleverna kan komplettera varandras 
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olika kunskapsområden. När eleverna interagerar med varandra sprids kunskap vidare till andra. 
Vygotskij stod för en undervisning där interaktion i klassrummet stod i fokus och menade att 
lärandet till stor del sker i samspel med varandra (Bråten & Thurmann-Moe, 1998, s. 109), vilket 
stämmer överens med lärarnas syn på att eleverna utvecklar kunskap i samspel med andra. 
 

Samtliga lärare i denna studie menade att elevernas gemensamma mål inom gruppen skapade en 
positiv gruppdynamik. Enligt Aid K Aleniz (2016) tenderar elever med ADHD att hamna i 
utanförskap (s. 861) och utifrån citatet av lärare 2 tolkar vi som att kooperativt lärande motverkar 
utanförskap då läraren menade att elevernas olikheter inte ses som ett hinder i kooperativa grupper. 
Alla deltagande lärare i studien delade en positiv syn på kooperativt lärande för elever med ADHD. 
Deras gemensamma uppfattning var att elever med ADHD blev mer inkluderande när 
undervisningen bestod av ett kooperativt lärande. 
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Utvidgad diskussion 

I denna studie undersöks lärares syn på kooperativt lärande i relation till elever med ADHD. I detta 
avsnitt utvidgas diskussionen av resultatet utifrån två teman, skolprestationer och sociala relationer. 
Temat skolprestationer innebär att diskussionen utgår från hur kooperativt lärande utvecklar 
skolkunskaper för elever med ADHD. Det andra temat, sociala relationer diskuterar resultatet som 
berör kooperativt lärande och hur det påverkar elevernas sociala relationer. Studiens tidigare 
forskning är tematiserad utifrån skolprestationer och sociala relationer. Vi valde därför att dela upp 
den utvidgade diskussionen utifrån dessa två teman. Skolprestationer och sociala relationer kan 
kopplas till den sociala och pedagogiska inkluderingen som är, enligt Jensen, två viktiga delar för 
att skapa en inkluderande undervisning (Jensen, 2017, s. 290). 
 

Skolprestationer 

En av studiens forskningsfrågor handlar om hur studiens lärare ansåg att kooperativt lärande 
fungerar för elever med ADHD. I resultatet framgår det att samtliga deltagande lärare i denna 
studie menade att kooperativt lärande är fördelaktigt för alla elever, särskilt för elever med ADHD 
då eleverna gynnades av att arbeta i mindre grupper. I mindre grupper ges eleverna möjlighet att få 
stöd av varandra inom gruppen. Kooperativt lärande utgår från att arbeta i mindre grupper då 
eleverna utvecklas genom varandras olika kunskapsnivåer. Mindre grupper, även kallat 
hemgrupper, ska vara heterogena för att eleverna ska möta och få ta del av varandras olika 
kunskaper (Fohlin et al, 2017, s. 185). Det framgår i resultatet i denna studie att samtliga lärare 
ansåg att eleverna påverkades positivt av det stöd som hemgrupper bidrog med och utifrån detta 
tolkar vi att elevernas skolprestationer förbättrades genom kooperativt lärande. Resultatet i studien 
av Aid K Aleniz (2016) visade att kooperativt lärande utvecklade elevernas skolresultat. För att 
komma fram till att elevernas skolresultatet främjades av att arbeta med kooperativt lärande 
jämförde Aid K Aleniz (2016) två olika klasser där de arbetade med två olika undervisningsmetoder. 
Den ena klassen undervisades genom ett kooperativt lärande och den andra klassen undervisades 
genom en traditionell undervisning. I resultatet av Aid K Aleniz (2016) visade det sig att elever som 
undervisades genom ett kooperativt lärande förbättrade sina skolresultat något mer än klassen som 
undervisades genom en traditionell undervisning (Aid K Aleniz, 2016, ss. 865- 866). Detta resultat 
liknar de tankar som denna studies deltagande lärare uttryckte om elevernas skolprestationer då 
lärarna ansåg att hemgrupper bidrog till mer stöd för elever med ADHD vilket ledde till att eleverna 
utvecklade sin kunskapsnivå tillsammans med sina klasskamrater. I denna studie och i Aid K Aleniz 
(2016) studie användes olika metoder för att ta reda på hur kooperativt lärande fungerar för elever 
med ADHD. I Aid K Aleniz (2016) studie används observationer som metod medan i denna studie 
används intervju som metod, trots detta kommer vi fram till liknande resultat vilket stärker det 
kooperativa lärandets positiva påverkan för elever med ADHD. Detta förstärks även genom 
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artikeln där Niclas Fohlin talar om en utåtagerande elev som gynnades av implementeringen av ett 
kooperativt lärande. Fohlin menade att eleven utvecklades och främjades av att få stöd av sina 
kamrater (Brising, 2019). Detta i sin tur leder tillbaka till Vygotskijs tankar om att undervisningen 
ska ge eleverna möjlighet till att utveckla samarbetsförmågor då kunskap sker i samspel med andra. 
Vidare menade Vygotskij att elever lär sig av en mer kunnig klasskamrat (Bråten & Thurmann-
Moe, 1998, s. 109), vilket speglar hemgrupper i ett kooperativt lärande då eleverna delas in i grupper 
om fyra utifrån deras olika kunskapsnivåer för att kunna stödja varandra i sina lärprocesser. Lärarna 
i studien menade att hemgrupperna fungerade som ett stöd för elever med ADHD då varje elev i 
hemgruppen ansvarar för att hjälpa varandra inom gruppen. Resultatet i Garcias (2013) avhandling 
och resultatet i denna studie stämmer överens då samtliga deltagande lärare ansåg att eleverna lär 
av varandra när de arbetar i mindre grupper (Garcia, 2013, s. 124). Utifrån detta kan läraren få mer 
tid till att hjälpa de elever som är i behov av lärarens stöd. Detta underlättar för läraren eftersom 
läraren kan vara mer tillgänglig för alla elever. Det här leder oss in på en av de fyra grundprinciperna 
i ett kooperativt lärande, positivt ömsesidigt beroende, vilket innebär att eleverna fungerar som ett lag 
där de tillsammans arbetar för att nå det gemensamma målet inom hemgruppen och är då beroende 
av att hjälpa varandra framåt i sina skolkunskaper (Kagan & Stenlev, 2017, s. 20). Ytterligare en 
forskningsfråga som denna studie behandlar är hur kooperativt lärande inkluderar elever med 
ADHD och resultatet i denna studie visar att samtliga lärare ansåg att elever med ADHD upplevdes 
mer inkluderande genom att tillhöra en hemgrupp. Detta speglar resultatet som framgår av lärarna 
i Garcias (2013) avhandling, att mindre grupper påverkade elever med ADHD positivt. Lärarna i 
Garcias (2013) avhandling menade att kooperativt lärande tillgodoser samtliga elevers individuella 
behov och svårigheter (Garcia, 2013, ss. 122,124). När elevernas individuella behov tillgodoses 
skapas möjligheter för läraren att inkludera alla elever i klassen. Sjölund, Gahn, Lindgren och 
Reuterswärd (2017) skriver att elever med ADHD kan ha svårt för att organisera och planera sina 
skoluppgifter och att det då kan vara svårt för dessa elever att komma igång med skoluppgifterna 
under lektionen. Elever med ADHD har ofta svårt att kontrollera sina impulser vilket gör att dessa 
elever sällan gör klart sina påbörjade uppgifter (Sjölund et al, 2017, ss. 38,43). Detta kan leda till att 
eleverna blir omotiverade till sina skolarbeten då de ofta kan få en känsla av att inte slutföra något. 
Genom samarbete med mindre grupper får dessa elever verktyg för att bli mer motiverade och 
inkluderade i klassrummet. En av studiens deltagande lärare menade att när elever med ADHD får 
möjlighet att arbeta i mindre grupper får de tillsammans hantera eventuella svårigheter som kan 
uppstå under lektionstillfället. Vidare menade läraren att när eleverna får dela på ansvaret i gruppen 
möjliggör detta för att inkludering kan ske. Kooperativt lärande handlar till stor del om processen 
snarare än slutprodukten. Denna syn på lärande liknar Vygotskijs åsikter om att det är vägen till 
slutresultatet som är det viktiga i lärandeprocessen (Säljö, 2018, s. 179). Detta gör att elevernas 
förmågor i att samarbeta hamnar i fokus då eleverna behöver kunna resonera, samtala och komma 
överens för att komma fram till ett resultat. Genom att arbeta tillsammans får eleverna använda 
sina kunskaper för att hjälpa varandra längst vägen. Detta ger alla elever, speciellt elever med 
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ADHD, möjlighet att få uppleva en laganda och en vi-känsla. Aid K Aleniz (2016) skriver i sin 
forskning att elever med ADHD riskerar att hamna i utanförskap (s. 861). När eleverna får arbeta 
i mindre grupper och ha en specifik roll inom gruppen kan utanförskap motverkas. 

Sociala relationer 

I ett kooperativt lärande är sociala samspel en avgörande faktor för att lärande ska ske och därför 
är det viktigt att läraren ger tid och utrymme för att eleverna ska lära sig interagera med andra och 
skapa sociala relationer inom gruppen. En av forskningsfrågorna i denna studie handlar om vilka 
fördelar respektive nackdelar lärarna i studien upplever att kooperativt lärande har för elever med 
ADHD. En av nackdelarna var att lärarna i studien upplevde att kooperativt lärande kan vara 
tidskrävande. Lärare 5 i denna studie var dock övertygad om att kooperativt lärande var fördelaktigt 
för elever med ADHD men var ändå tydlig med att kooperativt lärande är en tidskrävande metod 
där eleverna behöver få möjlighet att vänja sig vid undervisningsmetoden. Resultatet i Craig, 
Kuester och Zentall (2011) skiljer sig från denna studies resultat. Craig, Kuester och Zentalls (2011) 
resultat visade att övriga elever tog efter ett oönskat beteende när de arbetade tillsammans med 
elever med beteende likt ADHD. Författarna kom fram till att samarbetet i de grupper som innehöll 
en elev med beteende likt ADHD påverkades negativt. Dock blev författarna förvånade eftersom 
de grupper som hade en elev med beteende likt ADHD fick ett bättre resultat i sin problemlösning. 
Detta kunde bero på att elever med beteende likt ADHD påverkades positivt och blev mer 
engagerade när uppgifterna låg närmre deras intresse och kunskapsnivå (Craig, Kuester & Zentall, 
2011, ss. 38-39). Utifrån resultatet som Craig, Kuester och Zentall (2011) kom fram till, att 
elevernas samarbete inte gynnades av att arbeta tillsammans med elever med beteende likt ADHD, 
tolkar vi som att eleverna hade behövt mer tid till att öva på att arbeta kooperativt. Det kan vara 
en anledning till att Craig, Kuester och Zentalls (2011) resultat skiljer sig åt från övriga forskningar 
som lyfts i denna studie. Lärare 5 i denna studie poängterade vikten av att inte ge upp bara för att 
det inte fungerar första eller andra gången. När eleverna har vant sig vid kooperativt lärande är det 
en utvecklande och engagerande undervisningsmetod för samtliga elever. En förutsättning för att 
kooperativt lärande ska bli engagerade och lustfyllt behöver lärare vara medvetna och känna sina 
elever för att kunna sätta ihop fungerande hemgrupper. Detta ses som en avgörande faktor för att 
kooperativt lärande ska fungera (Fohlin et al, 2017, s. 143). En av lärarna i studien berättade att det 
kooperativa lärandet även speglar av sig ute på rasterna och att eleverna har blivit mer inbjudande 
genom det kooperativa lärandet. Capodieci, Rivetti och Cornoldi (2016) redovisade i sitt resultat 
att eleverna med ADHD blev mer accepterade av sina klasskamrater när de arbetade kooperativt. 
Författarna menade även att kooperativt lärande främjade en känsla av inkludering bland eleverna 
(Capodieci, Rivetti & Cornoldi, 2016, s. 289). I resultatet i denna studie framgår det att lärarnas syn 
på ett kooperativt lärande är positivt för elever med ADHD då kooperativt lärande handlar om att 
utvecklas tillsammans och därför ses inte elevernas olika styrkor och svagheter som ett hinder i 
undervisningen. Lärarna i studien menade att eleverna främjades av att arbeta i mindre grupper där 
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eleverna har olika kunskapsnivåer eftersom de då kan lära av varandra. För att utveckla elevernas 
samarbetsförmågor behöver de få förutsättningar till att öva på det i praktiken. Kooperativt lärande 
är en undervisningsmetod som går ut på att samarbeta vilket då gör att eleverna utvecklar sina 
samarbetsförmågor. När eleverna arbetar tillsammans utvecklas även elevernas tolerans för andra 
människors olikheter (Kagan & Stenlev, 2017, s. 29). Det kooperativa lärandet ger förutsättning för 
att eleverna ska skapa meningsfulla relationer med varandra. Detta ger eleverna värdefulla 
kunskaper för att utvecklas till de demokratiska samhällsmedborgare som utgör ett av skolans 
övergripande mål. 
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Konklusion 

Sammanfattningsvis visar studien att de lärare som har deltagit i studien anser att kooperativt 
lärande har positiva effekter på elever med ADHD. Samtliga deltagande lärare i studien menar att 
kooperativt lärande ger elever med ADHD möjlighet till mer stöd genom samarbete med sina 
klasskamrater. De upplever även att elever med ADHD blir mer inkluderade i undervisningen när 
eleverna arbetar kooperativt. Vidare menar studiens deltagande lärare att det är fördelaktigt för 
samtliga elever att arbeta i mindre grupper och i kooperativt lärande får eleverna förutsättningar att 
lära av varandra. Några nackdelar som studiens deltagande lärare nämnde var att kooperativt 
lärande kräver tålamod och tid för att skapa bra hemgrupper dock poängterar samtliga lärare att 
fördelarna med kooperativt lärande var betydligt fler än nackdelarna. Utifrån studiens resultat anser 
vi att kooperativt lärande är en undervisningsmetod som fungerar bra för elever med diagnosen 
ADHD. Det framkommer i resultatet att lärarna i studien anser att kooperativt lärande ger goda 
förutsättningar för att möta alla elevers olika behov.  
 

För att utveckla denna studie kan det vara intressant att undersöka hur kooperativt lärande fungerar 
för elever med ADHD genom observationer för att ta del av kooperativt lärande i praktiken. Det 
vore även intressant att jämföra olika klasser där några klasser arbetar med traditionell undervisning 
och några klasser arbetar med kooperativt lärande för att ta reda på hur de olika 
undervisningsmetoder fungerar för elever med ADHD och om ena undervisningsmetoden är 
bättre än den andra. 
 

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till de lärare som valde att delta i studien, utan er hade inte 
denna studie blivit av. Vi vill även tacka vår handledare, Germund Larsson, för en utvecklande 
handledning. Vi kommer att ta med oss dessa upptäckter i vårt framtida yrkesliv för att skapa 
utvecklande och inkluderande undervisningsmiljöer för alla elever. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

1. Hur gammal är du? 

 

2. I vilken kommun arbetar du i?  

 

3. Vilken årskurs arbetar du i? 

 

4. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

5. Hur länge har du arbetat med kooperativt lärande? 

 

6. Har du gått någon utbildning inom kooperativt lärande? 

 

7. Har du någon erfarenhet av att arbeta med elever med ADHD? 

 

8. Har du gått någon kurs om ADHD? 

 

9. Hur tycker du att elever med ADHD påverkas av kooperativt lärande? 

 

10. Hur anser du att det kooperativa lärandets för-och nackdelar ser ut för elever med ADHD? 

 

11. I vilken utsträckning använder du kooperativt lärande? – Används det i alla ämnen? 
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12. Hur tänker du när du delar in eleverna i hemgrupper? Vad tar du hänsyn till? 

 

13. Upplever du att elever med ADHD blir inkluderade i undervisningen med kooperativt 

lärande? 

 

14. Vilken betydelse tror du det har för elever med ADHD att fa ̊ arbeta i mindre grupper i ett 

kooperativt lärande? 

 

15. Hur anser du att elever med ADHD anpassar sig till det kooperativa arbetet i förhållande 

till sina klasskamrater? 

 

16. Skulle du rekommendera andra lärare att arbeta kooperativt för att fånga upp elever med 

ADHD? 
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Bilaga 2. Medgivarblankett 

Medgivande till deltagande i studien  
Studien, som handlar om lärares uppfattning om hur kooperativt lärande fungerar för elever med ADHD i 
lågstadiet, kommer att utföras inom ramen för självständigt arbete 2. Studien utförs av Caroline 
Jonsson och Rebecka Mogård som går sista terminen på lärarprogrammet, Institutionen för 
pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 
 
Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovannämnda studie. Jag har tagit del av 
informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att intervjuas och att intervjun 
kommer att spelas in. 
 
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår och att min medverkan är frivillig 
och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade 
data, även efter att datainsamlingen har genomförts. 
 
Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 
deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 
forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 
Mitt namn: ................................................................................... 

 
Telefon: ........................................................................................  

 
 

......................................................................  
Ort och datum  
 
.......................................................................  
Underskrift lärare 


