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Abstract 

 

Our study examines teachers’ knowledge about the neuropsychiatric disability ADHD 

(Attention Deficit Hyperactivity Disorder). ADHD is related to hyperactivity, impulsivity and 

attention dependent. It’s a neuropsychiatric disability that can be found as a disorder for 

pupils in the social and development environment. It requires knowledge from the teachers to 

create a safe and learning environment for pupils with this kind of disability. The purpose of 

our study is to examine which pedagogical method teachers use to create an equal education 

for those who have ADHD. The method in this examination is based on interviews and 

observations in three different schools. The results show that teachers have different 

knowledge to create strategies for a learning environment for pupils with ADHD.  

Our study also shows that it’s not just the environment that matters. The study show that 

interaction and to cooperate has an important meaning in the development. They need 

structure they can follow through the day and they need the special assistant tools that pushes 

the pupils to complete their homework and to follow the pedagogy that is given in the 

classroom. To give this opportunity, the teachers have to include every pupil no matter what 

need they have. The special assistance has tools and methods that they use to facilitate the 

pedagogy for the pupils with ADHD.  

 

Keywords: Environment, ADHD, interaction, social, tools, cooperation.  
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Inledning  
I denna studie har vi riktat in oss på vilka arbetssätt som finns för barn med ADHD. Vi har 

analyserat pedagogernas upplägg och de olika arbetssätt som finns på skolorna för barn med 

ADHD. Utgångspunkten var att hitta arbetssätt som underlättar för barn med diagnoser. Detta 

är en viktig aspekt som läroplanen också styrker.  

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet kan man läsa om hur viktigt 

det är att man skapar en likvärdig utbildning som ska gynna alla barn utifrån deras behov 

(Skolverket, 2016, s.8-9).  

Läroplanen nämner vidare att man måste skapa olika arbetssätt och arbetsformer för att alla 

barn, oavsett behov, ska kunna delta och vara aktiv i undervisningen. Detta måste man göra 

genom att anpassa undervisningen utifrån barn med behov (Skolverket, 2016, s.15). Det är 

därför vi, tillsammans med våra erfarenheter samt läroplanens mål, valde att undersöka om 

elever med särskilda behov får det stöd de behöver genom anpassning och underlättning.  

Detta är bland annat skälet till att vi har valt att forska om funktionsnedsättningen ADHD. 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning upplevde vi att det finns stora brister inom just 

detta område. Det finns många lärare och pedagoger som inte har kunskap om ADHD och kan 

därmed inte ge eleverna i skolan en likvärdig utbildning.   

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att gå in djupare på funktionsnedsättningen ADHD. Vi granskar hur 

skolorna och fritidshemmen tar hänsyn till barn med denna funktionsnedsättning. Uppsatsen 

utgår från lärares och pedagogers kompetenser om funktionsnedsättningen samt hur 

arbetssätten kopplat till detta ser ut.  

Frågeställning 
 Har lärare kunskap om funktionsnedsättningen ADHD?  

 Hur underlättar man undervisningen för barn med ADHD? 

Vi har valt våra frågor utifrån erfarenheterna som vi erhållit från den verksamhetsförlagda 

utbildningen. Det finns många barn som bär på funktionedsättningar. Många av dessa barn är 

diagnostiserade med ADHD och får inte den hjälp de behöver i skolan. Vi har som mål att se 

över hur man kan hjälpa barn med ADHD utifrån våra frågeställningar.   
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Vad är ADHD?   

ADHD är en diagnos som tolkas som en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder). Specialpedagogerna Inga-Lill Jakobsson och Inger Nilsson 

förklarar att funktionsnedsättningen är uppdelad i tre huvudsakliga grupper som omfattar hela 

diagnosen. Dessa tre grupper är impulsivitet, uppmärksamhetsproblem och överaktivitet. Det 

finns människor som har denna funktionsnedsättning kombinerad i de tre olika grupperna 

samt människor som endast tillhör en av dessa grupper, till exempel överaktivitet. Denna 

diagnos har också en tendens att förändras både positivt och negativt under senare år i livet 

men det är en funktionsnedsättning som aldrig växer bort med tiden (Jakobsson, Nilsson, 

2011, s.172). 

Cirka tre till sex procent av barn i skolan bär på diagnosen ADHD, främst pojkar. Barn som 

bär på denna funktionsnedsättning har oftast svårt att kontrollera sitt humör samt sina känslor. 

Barnen har också svårt med tålamodet. När man bär på denna funktionsnedsättning kan det 

leda till att man har problem med att organisera och planera sitt liv. Vidare får barnen svårt 

med samspelet med andra barn. I skolan kan man ha svårt med fritidsaktiviteter eftersom att 

de blir osäkra och saknar förtroende för sina förmågor. Detta relaterar man till misslyckanden 

som sker hos barnen vilket leder till ökad depression och oro (Socialstyrelsen, 2004, s.7). 

När man bär på diagnosen ADHD måste man räkna med konsekvenser som sker i det dagliga 

livet, på grund av att dessa konsekvenser förekommer i det dagliga livet. Barn och ungdomar 

är beroende av vuxna människor i deras omgivning. Det är viktigt att de vuxna som är i deras 

omgivning är personer som kan förstå sig på barnen som bär på denna diagnos och som kan 

hjälpa dem på allra bästa sätt. (Socialstyrelsen. 2004, s.7).  

Man förklarar att de olika verksamheterna som finns ute i dagens samhälle, som exempelvis 

fritidsgårdar, skolor och fritidshem måste ha kompetens om diagnosen. Inom dessa 

verksamheter måste man kunna hantera dessa svårigheter som barn med ADHD har samt att 

kunna förstå de. Det man vill komma fram till är att barn med ADHD behöver hjälp i det 

vardagliga livet och att det därmed är viktigt att det finns personer som har kompetens i deras 

omgivning för att hjälpa de. Barn med ADHD har rätt att få den hjälp och stöd de behöver 

med den kompetens som finns inom området idag. (Socialstyrelsen. 2004, s.7). 
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ADHD: Symptom  
Det finns som tidigare nämnt tre olika grupper inom diagnosen ADHD vilket vidare är de tre 

olika symptom relaterade till denna funktionsnedsättning. Dessa tre symptom är överaktivitet, 

uppmärksamhetsproblem samt impulsivitet (Jakobsson, Nilsson, 2011, s.172). Nedan beskrivs 

varje symptom för bättre förståelse.  

Impulsivitet är ett symptom som handlar om att barnen oftast tar sina beslut oberäkneligt och 

utför sina handlingar impulsivt. Det som man oftast kan höra från barnen är ”Det var inte 

meningen” vilket är svaret på en fråga från en vuxen om varför barnet gjorde som den gjorde. 

Björn Kadesjö som är barnläkare säger att barn som har detta symptom oftast inte tänker på 

konsekvenserna av sina handlingar. De har en tendens att inte se olika alternativ utan utgår 

från första impuls oavsett situation. Barn med impulsivitet utgår från det som kräver minst 

ansträngning och det som ger snabbast resultat. Detta leder till att barnen inte heller kan vänta 

på belöning eftersom att de har svårt att förhålla sig till långsiktiga mål (Kadesjö, 2008, s.29-

30). 

Ett exempel inom uppmärksamhetsproblem är att man alltid blir störd av det som sker runt 

omkring en. Detta är ett problem som nämns eftersom att barnen med detta symptom oftast 

har lätt för att bli distraherade (Kadesjö, 2008, s.26-27).  

Överaktivitet handlar mycket om att barnen är överdrivet hyperaktiva vilket är något som 

omgivningen oftast klagar på, att barnen ständigt håller på med något annat, är ofokuserade 

och alltid är igång. Aktiviteten som barnet utför är överdrivet i förhållande till barnets ålder 

och den egentligen borde klara av. Exempel på detta symptom är att barnen inte kan sitta still 

eller att barnet springer istället för att gå. Man nämner också att samspelet med andra barn har 

en sekundär betydelse (Kadesjö, 2008, s.34).  

Barn med denna funktionsnedsättning kan ha väldigt svårt att påbörja en uppgift och när de 

väl kommit igång med uppgiften har de lätt för att avbryta det de gör eftersom att de lätt 

tappar fokus eller blir distraherade. Man säger att barnen nästan självmant söker till sig 

stimuli och ständigt försöker få signaler från omgivningen. När de till exempel inte får dessa 

signaler från omgivningen försöker de skapa egna signaler genom att prata, störa andra eller 

röra på sig (Kadesjö, 2008, s.26-27). 
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Utredning av ADHD  
När man ska undersöka om ett barn har ADHD är det viktigt att man har underlag och 

relevant information om barnets beteende i skolan och hemmet. Professorn Christopher 

Gillberg menar att det är föräldrarna och skolan som känner till barnets beteende och 

utveckling bäst. Man har läkarsamtal med barnets vårdnadshavare då man specificerar sig 

inom barnets koncentrationsförmågor och hur utvecklingstakten inom fin och grovmotoriken 

ser ut (Gillberg, 2013, s.99–100).  

I en undersökning utgår man från en neurologisk bedömning och en kroppsundersökning. 

Med hjälp av en neurologisk bedömning undersöker man individens begåvning och man 

använder sig utav Wechslers skalor beroende på individens ålder exempelvis WISC,WAIS 

och WPPSI. Dessa skalor kartlägger individens begåvning och avgör om individen har ADHD 

(Gillberg, 2013, s.101). 

Ett annat sätt att kartlägga barnets beteende är att använda sig utav Conners frågeformulär 

som omfattar tio frågor om barnets beteende. Frågorna är baserade efter ADHD symptom, till 

exempel ’’Humörutbrott, explosivt och oförutsägbart beteende’’. Dessa frågor resulterar i en 

tydligare bild om barnets koncentrationsförmåga, impulskontroll och aktivitetsnivå. Detta 

frågeformulär är användbart för diagnos och framtida följder (Gillberg, 2013, s. 103).  

Screening är ett viktigt moment för ett barn med ADHD. Screening genomförs för att få 

information om barnets bakomliggande sjukdomar och detta ska man senast göra när ett barn 

går i årskurs ett eller två. Screening används också för att kartlägga olika typer av 

funktionsnedsättningar som till exempel dyslexi, psykisk utvecklingsstörning och 

svagbegåvning. Denna utredning bör man göra innan barnet börjar skolan. Man säger att man 

borde utföra denna typ av åtgärd i barnvårdcentralen när barnet är fem till sex år gammal och 

sedan göra en ny utredning efter två år. Detta resulterar i att man ökar chansen för att 

upptäcka ADHD hos barn. Detta leder vidare till att man kartlägger barnets 

funktionedsättning för att sedan veta vilken hjälp barnet kommer att behöva i skolan och i 

hemmet (Gillberg, 2013, s. 105-106). 

Man tar upp att screening kan ha en negativ betydelse för barn då man pekar ut barnet vilket 

leder till att barnet känner sig speciell. Barnen kan känna sig dumma, elaka, hopplösa och lata. 

Det är många barn som har identifierat sig själva på just detta sätt på grund av att man 

genomgått en utredning och fått denna diagnos (Gillberg, 2013, s.106). 
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Tidigare forskning  
Vi har valt en relevant studie som är skriven av pedagogerna Patricja Acar och Johan 

Lundberg som studerar barn med ADHD i skolan och pedagogernas erfarenheter med barn 

med ADHD. Studien är baserad utifrån kvalitativa intervjuer vilket de påstår är det bästa 

alternativet för att få fram de svar som de forskar om (Acar, Lundberg, 2013. s.11). 

Pedagogerna som blev intervjuade var tydliga med hur stor betydelse ett samarbete med 

föräldrarna har för ett barn med ADHD.  

Acar och Lundberg skriver att man ska lyssna på eleverna och ha struktur utifrån elevernas 

behov och förutsättningar. Man ska vara enkel i sina formuleringar och skapa en mindre 

grupp som ska underlätta för barn med ADHD (Acar, Lundberg, 2013. s. 1). 

I sin studie skriver de om arbetssätten som pedagogerna med erfarenheter använde för barn 

med ADHD. Vissa pedagoger menar att man ska utgå ifrån elevernas behov och utifrån detta 

se vilka kompetenser eleven har för att sedan styrka dessa kunskaper.  Man tar också upp att 

man kan förstärka elevens självförtroende med positiva belöningar (Acar, Lundberg, 2013. s. 

23). 

Acar och Lundberg valde att utgå ifrån behaviorismen som sin teoretiska aspekt på 

undersökningen. Behaviorismen användes för att utveckla analyserna som de har. Deras 

resultat visade att det inte endast finns ett arbetssätt att utgå ifrån utan att de finns flera. 

Vidare skriver de att man behöver mer kunskap om ADHD för att kunna skapa lämpliga 

arbetssätt och för att kunna hitta de olika verktygen för att nå ut till alla barn oavsett behov 

(Acar, Lundberg, 2013. s. 23). 

En annan studie som vi har valt är skriven av lärarna Josefin Andersson och Annika Jönsson. 

Studien heter ”Pedagogiskt arbetssätt för barn med ADHD – en kvalitativ studie med erfarna 

lärare inom området”. I denna studie har man forskat med erfarenheter från lärare och 

pedagoger över hur man kan underlätta undervisningen för barn med ADHD. Tanken med 

denna studie är att redovisa olika arbetssätt för att underlätta undervisningen för barn med 

ADHD som lärare och pedagoger kan ta del av (Andersson, Jönsson, 2005, s.9). 

De har utgått ifrån olika perspektiv utifrån barnens särskilda behov när de gjort denna studie. 

Man byggde upp sitt empiriska material utifrån kvalitativa studier där de använt sig av bland 

annat intervjuer och observationer. De ansåg att kvalitativa metoder fungerade bra för att 

kunna undersöka sitt syfte.  
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Resultaten som man kom fram till var att lärare och pedagoger har en stor betydelse i 

skolmiljön när det kommer till barn med ADHD. Lärare och pedagoger måste ha kunskap om 

elevernas eventuella diagnoser samt ha positiv kontakt med barnen som har 

funktionsnedsättningar. För att få till ett fungerande arbetssätt måste arbetslagen ha ett bra 

samarbete. Skolan ska också kunna arbeta förebyggande med elevernas sociala beteenden 

samt organisera skolmiljön och sikta på att ha en lugn arbetsmiljö (Andersson, Jönsson, 2005, 

s.43). 

En studie som är skriven av hälsovetarna Marja-Liisa Fofanoff och Petra Nilsson tydliggör 

hur viktigt det är med den fysiska och sociala miljön för barn med ADHD.  Syftet är att 

beskriva anpassningar inom de olika miljöerna som leder till förbättringar inom 

aktivitetsutförandet för barn med ADHD. Fofanoff och Nilsson nämner att rutiner i det 

vardagliga livet hos barn med ADHD är viktigt. Rutinerna motiverar eleverna till att klara av 

olika utmaningar och aktiviteter på ett självständigt sätt. Detta kan man göra genom att 

strukturera upp elevens dag (Fofanoff, Nilsson, 2009, s.1). 

Man nämner i sitt resultat i denna studie att barn med ADHD också behöver en lugn miljö 

omkring sig för att dämpa hyperaktiviteten. Att anpassa tidsuppfattningen och att eleven 

endast utför en aktivitet i taget gör att eleven får en bättre struktur över hur dagen kommer att 

se ut och som leder till förbättrad självständighet, framförallt i den sociala miljön (Fofanoff, 

Nilsson, 2009, s.16).  

Det är också viktigt att man inte har för höga krav på barn med ADHD i den sociala miljön 

och att man guidar de under aktiviteter. Detta är något man bör göra eftersom att barn med 

ADHD oftast har svårt med samspel med andra barn. De drar en slutsats att det inte är 

funktionsnedsättning som hindrar barnen att utföra vanliga dagliga rutiner utan hindret är 

istället de olika miljöerna (Fofanoff, Nilsson, 2009, s.16). 

Utifrån sitt resultat kom de fram till olika förslag på hur man ska hjälpa barn med ADHD och 

vad som är viktigt att känna till. Det som framkom av deras resultat var att det är viktigt att 

föräldrarna till barnet, syskon och lärare har kunskap om ADHD. De måste känna till 

svårigheterna som barnen har samt att de får chansen till att kunna förbättra deras 

aktivitetsutförande. Anledningen till att de anser att detta är viktigt är för att familjen och 

skolan ska kunna stödja och vägleda barnet i vardagen på allra bästa sätt (Fofanoff, Nilsson, 

2009, s.17).  
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Skillnader och likheter mellan forskningsresultaten 
Under denna rubrik undersöker vi skillnader och likheter i de tre relevanta forskningresultaten 

som stödjer vår studie. Vi undersöker vilka likheter och skillnader som finns i studiernas 

syfte, resultat samt hur de har gått tillväga med forskningen. 

De tre undersökningarna har tre olika huvudsyften. Det som skiljer sig mellan dessa 

vetenskapliga studier är att de kom fram till olika betydelsefulla resultat. 

Acar och Lundberg kom man fram till att man behöver utgå från elevernas behov för att 

kunna skapa en underlättad undervisning för barn med ADHD. Till skillnad från en studie, 

skriven av Andersson och Jönsson, kom man fram till att lärare och pedagoger har en stor 

betydelse i skolmiljön för barn med ADHD. För att skapa en trygg skolmiljö för barn med 

ADHD behöver arbetslagen i skolan ha ett bra samarbete för att kunna organisera en trygg 

skolmiljö efter barnets behov och få till ett fungerande arbetssätt.  

De nämner att kompetens om olika diagnoser har en viktig betydelse för att kunna skapa 

relationer med barn med funktionsnedsättningar. I detta sammanhang kan man se tydliga 

skillnader i en annan studie skriven av Fofanoff och Nilsson. I sin studie kom de fram till att 

det inte är funktionsnedsättningen som hindrar barnen från de dagliga rutinerna, utan vilken 

miljö barnet befinner sig i. 

En stor skillnad som vi kan se är att studierna är baserade utifrån olika aspekter. Dessa 

aspekter är pedagoger, lärare och barn. 

Likheterna som finns i undersökningarna är att de har använts sig av kvalitativa metoder där 

de har gått ut och intervjuat pedagoger och barn. Studierna bygger på undersökningar utifrån 

deras empiriska material. Den kvalitativa metoden i deras forskning användes som en 

informationssökning om barn med ADHD. Alla har som utgångspunkt att hjälpa barn med 

ADHD och komma fram till olika arbetssätt som kan underlätta för dessa barn. I dessa tre 

vetenskapliga arbeten kom man fram till att man måste anpassa sig utifrån barnens behov och 

kunna strukturera vardagen för barnen.  Dessa tre vetenskapliga studierna har kommit fram 

till att man vill skapa olika gynnsamma miljöer som ska göra undervisningen lättare för barn 

med ADHD. 

 



Arido Kerimo och Joseph Chabo                                                  Självständigt arbete VT 2017 
 

11 
 

Teori 
Vår teoretiska utgångspunkt hämtas från psykologen Lev Semenovich Vygotskij. Författaren 

Sandra Smidt skriver att Vygotskijs forskning var mest inriktad på barns utveckling och hur 

den sker. Vygotskij hävdar att man utvecklas i en strukturerad ordning. I denna ordning utgår 

man från den kulturella och den sociala miljön som påstås vara utvecklingens möjligheter 

(Smidt, 2010, s.9-10). Vidare hävdar han att man utvecklas som mest genom interaktion och 

kommunikation. Han understryker att det är en process som sker mellan människor som leder 

till olika tankemässiga konstruktioner. Med detta vill man säga att utveckling sker utifrån och 

in, med andra ord att de kommunikativa handlingarna som man erhåller av andra människor 

leder till att man utvecklas (Smidt, 2010, s.10).  

Utvecklingszonen  
Utveckling sker när två individer kommunicerar och samspelar med varandra. Interaktioner 

leder till att man internaliseras och detta kan vara en nyckelfaktor för utveckling. Vygotskij 

menade att pedagoger måste ta reda på vad som kan hjälpa eleven till att lära sig. Pedagoger 

behöver använda sig av den dynamiska metoden när det kommer till att bedöma elever med 

svårigheter. Dynamisk bedömning är en process som fokuserar på vad ett barn använder för 

att lösa ett särskilt problem och hur barnet har dragit nytta av detta i senare tid. För att ett barn 

med särskilda behov ska inhämta kunskaper behöver den hjälp vid relevanta tillfällen. När det 

kommer till att skapa kamratgrupper behöver man organisera en grupp som fungerar med 

varandra. Exempelvis skapar man en kamratgrupp bestående av tre till fyra elever som ska 

lösa en matematisk uppgift tillsammans. Detta kallade Vygotskij för ”kollektiv”( Smidt, 

2010,s.213-214).  

Barn med särskilda behov  
Vygotskij menar att man måste skapa olika typer av vägar (arbetssätt) som ska leda till barns 

kulturella utveckling. Det är viktigt att barn lär sig redskapen för att de ska kunna vända sina 

kunskaper till att nå högre psykiska funktioner. När man talar om redskap måste man utgå 

ifrån barnens särskilda behov. Redskapen kan användas i enkla sammanhang som till exempel 

att bara ge ett barn som har svag motorik ett tangentbord istället för en penna och på så sätt 

underlätta utvecklingen inom skrift (Smidt, 2010, s.212).  
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Att inkludera  
När det kommer till inkludering hade Vygotskij starka åsikter om hur man ska placera barn 

med särskilda behov i skolan. Han menade att man skulle placera barn med särskilda behov i 

vanliga undervisningsmiljöer istället för att avlägsna de i mindre grupper med andra barn som 

har liknande svårigheter. När elever tas bort ur gruppen uppfattar de detta som negativt och 

känner sig utanför. Han var fast besluten på att alla barn ska ha möjligheten till en rätt 

undervisning där läraren kan undervisa och stödja barnen med olika redskap. Han ansåg att 

undervisningsmetoderna skulle utgå ifrån barnens olika behov (Smidt, 2010, s.214-215). 

Metod & material  
Eftersom att vi skrev denna studie i par planerade och strukturerade vi våra dagar. Vi har 

utfört denna forskning tillsammans då vi började rätt tidigt med att gå till biblioteket för att 

hitta litteratur som stödjer vår forskning. Vi har suttit tillsammans varje gång vi arbetade med 

forskningen och alltid börjat med att läsa olika litteratur och samlat ihop det material vi har 

funnit. Arbetsfördelningen mellan oss har sett väldigt lika ut då vi inte har delat upp arbetet 

med vad var och en ska göra utan utförde allt tillsammans, förutom intervjuerna. Vi gjorde 

upp en planering för hur dessa månader skulle se ut när vi skulle forska. Vi har väldigt ofta 

suttit tillsammans och bollat idéer med varandra. Vidare har vi båda varit delaktiga i 

forskningen. Vi har varit väldigt motiverade i denna forskning och stöttade varandra i svåra 

situationer och tycker att det var utmärkt att kunna bolla idéer med varandra för att kunna 

vidareutveckla sina egna tankar och idéer.  

 

Vi utförde fyra intervjuer som vi delade upp där båda fick intervjua två informanter var. 

Därefter bestämde vi oss att vi skulle vara tillsammans under observationerna för att vara 

säkra på att båda uppfattat observationerna liknande sätt.  

Efter intervjuerna transkriberade vi våra intervjuer där vi fick läsa och lyssna på varandras 

intervjuer för att vi båda skulle ta del av informationen som man erhållit från informanterna. 

Vi anser att vi har haft ett bra och tydligt samarbete där vi har hjälpt varandra och varit 

organiserade. Vidare har vi följt vår planering vilket har gynnat oss under forskningens tid. Vi 

är väldigt nöjda och tycker att det är viktigt med planering för att få till ett fungerande 

arbetssätt och ett fungerande samspel vilket i sin tur lett till en bra forskning.  
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Undersökningen som vi gjorde var utifrån den kvalitativa metoden över hur vi samlade in vårt 

material. Vi använde oss av den kvalitativa metoden eftersom vår forskning baseras på 

intervjuer och observationer. Vi har intervjuat fyra pedagoger på tre olika skolor för att 

kartlägga pedagogernas kunskaper och vilka arbetssätt som finns för att underlätta 

undervisningen för barn med ADHD.  

Professorerna Runa Patel och Bo Davidson säger att en kvalitativ intervju är en typ av intervju 

som inte är beroende av att vara strukturerad. Frågorna som ställs till intervjupersonen 

behöver inte vara bestämd och strukturerad vilket medför till att informanten får utrymme till 

att svara med egna ord (Patel Davidson, 2011, s.81.). Kvalitativa intervjuer kan läggas upp på 

ett semistrukturerat sammanhang i en intervju. Med detta menas att man skapar frågor utifrån 

temat som man vill samtala om. Intervjupersonen har en stor frihet i att besvara frågorna på 

sitt sätt (Patel Davidson, 2011, s.82.).  

Inom de kvalitativa metoderna kan man ha observation som en metod. Observationsmetoden 

är en teknik som används för att samla information genom att vara på plats och observera. Ett 

exempel kan vara att du sitter med på en lektion för att observera saker som du behöver till ett 

visst syfte. Denna metod kan också användas för att komplettera svar som du får från dina 

intervjuer (Patel Davidson, 2011, s.91).  

När man arbetar med kvalitativa intervjuer kan man aldrig se svarsalternativ i förväg eller 

avgöra vad som är det rätta svaret. Syftet med kvalitativa intervjuer är att identifiera 

informantens egenskaper om det man vill ta reda på (Patel Davidson, 2011, s.82.). 

Professorerna Ulf Bjereld, Marie Demker och Jonas Hinnfors hävdar att en kvantitativ metod 

oftast har till syfte att försöka hitta olika mönster utifrån statistiken. Man radar upp sina frågor 

efter exempelvis: ’’hur mycket’’ och ’’hur många’’. Detta resulterar i att man söker efter 

mängden i det man forskar om och därefter kvantifierar det (Bjereld, Demker, Hinnfors, 2009, 

s.118). Man kan använda sig av enkätundersökningar för att undersöka till exempel hur 

många elever som vill ha ett nytt klassrum. Resultatet baseras på hur många som har svarat på 

enkäten och sedan sammanställer man svaren och utgår från vad majoriteten tycker.   

Vi ansåg att den kvalitativa metoden skulle gynna vår forskning på ett effektivare sätt än den 

kvantitativa metoden. Den kvalitativa metoden passade vår forskning bättre eftersom att vi 

vill identifiera pedagogernas egenskaper om själva ämnet vi forskat om. 
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Den kvantitativa metoden handlar om att sammanställa material till att hitta olika mönster. Vi 

tyckte att det inte skulle vara lika effektivt att utföra kvantitativa metoder som exempelvis 

enkäter i vår forskning. Då hade vi endast utgått från fem eller sex enkätsvar eftersom att det 

endast var pedagoger och lärare som vi använde oss av för att grunda det empiriska materialet 

på. Med enkäter hade vi heller inte fått se kroppsspråk, talesätt och reaktioner eftersom det 

inte blir personligt på samma sätt.  

 

Genomförandet av intervjuerna & observationerna  
Vi utformade våra intervjufrågor utifrån Vygotskijs teorier men vi talade inte om för 

informanterna om vår teoretiska utgångspunkt för att informanterna inte skulle kunna anpassa 

sina svar utifrån detta. Vi ville endast ha svar ur deras egna erfarenheter och kunskaper. Det 

var väldigt tydligt att forskningen till större delen handlade om diagnosen ADHD då våra 

intervjufrågor var tydliga om vad informanterna visste om ADHD vilket också var den 

inledande frågan.   

Utförandet av observationerna var lite mer annorlunda än intervjuerna då vi endast berättade 

för arbetsledarna i skolorna vad vi hade för uppgift. Vi valde att inte berätta för lärare och 

pedagoger i helhet vad vi skulle forska om. Detta gjorde vi för att lärarna och pedagogerna 

inte skulle behandla barn med ADHD på ett annorlunda sätt på grund av att vi var på plats. 

Eftersom lärarna och pedagogerna inte var medvetna om att vi forskar inom ADHD och 

anpassning till denna diagnos ledde detta till att de inte fick chansen att anpassa sin 

undervisning bara för att det ska se bra ut under våra observationer. Intervjuerna skedde 

veckan efter observationerna där vi fick möjligheten att komplettera våra observationer.  

När det kommer till utförandet av de kvalitativa intervjuerna var vi väldigt tydliga med 

informanterna om vad som skulle ske under intervjun och detta fick de veta i förhand via ett 

mail. Vi kontaktade skolorna och personalen innan intervjuerna och förklarade kort vad vår 

forskning handlade om.  

Vi var också väldigt tydliga med att intervjuerna var konfidentiella och för att minska risken 

till identifiering valde vi att hitta på namn för informanterna. Vi gick igenom de fyra olika 

etiska kraven med informanterna för att upplysa de om deras rättigheter.  
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Etiska principer   
När det kommer till forskningsetiska principer finns det fyra olika krav som man utgår från 

när man utför sina kvalitativa metoder. De är väldigt allmänna och grundläggande för hur man 

ska gå tillväga under sin forskning. 

Det första kravet kallas för informationskravet. Detta krav betyder att man ska prata med 

intervjupersonen och andra som kommer att delta i forskningen om vad det kommer att 

handla om samt om vilka olika typer av villkor som finns. De ska också vara tydligt för 

deltagarna att det är frivilligt och att de alltid har möjligheten att avbryta deltagandet med 

omedelbar verkan. Informationen måste omfatta alla delar som undersökningen har som sedan 

ska leda till att locka fram villigheten hos deltagarna att delta (Vetenskapsrådet, 2002, s.7).  

Det andra kravet som man nämner kallas för samtyckeskravet. Detta krav handlar om att 

forskaren ska få deltagarnas samtycke för undersökningen. Om undersökningen skulle utgå 

från barn skulle man behöva få samtycke från vårdnadshavare/föräldrar (Vetenskapsrådet, 

2002, s.9-10). 

Här tar man också upp att informanten själv kan välja hur länge, om, och under vilka villkor 

de ska delta på undersökningen. De ska ha rätt att kunna avbryta sitt deltagande utan att det 

sker negativa följder för dem. Om det händer att en informant väljer att avbryta sin 

medverkan får forskaren inte påverka eller påbörja påtryckning mot informanten 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.9-10).  

När man forskar och använder sig av informanternas uppgifter kan det hända att det är 

känsligt för individen som delar med sig av sina uppgifter. Här tar man upp tystnadsplikt som 

forskaren måste hålla sig till. Detta krav kallas för det konfidentiella kravet. Man ska anteckna 

och lagra all information på ett sätt som gör att utomstående inte kan identifiera personen. 

Med detta vill man säga att det inte ska vara möjligt att identifiera personen med uppgifterna 

man får (Vetenskapsrådet, 2002, s.12).  

När det kommer till uppgifterna som man samlar in är det viktigt att man inte använder 

uppgifterna för kommersiellt bruk samt att de inte brukas vid icke-vetenskapliga syften. Dessa 

uppgifter får man heller inte låna ut. Personuppgifter som man samlar in för sin forskning får 

inte heller brukas för beslut som kan påverka informanten. Detta är det sista kravet vilket 

kallas för nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.14).  
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Analys  
I vår analysdel kommer vi sammanställa intervjuernas svar och analysera likheterna och 

skillnaderna som finns utifrån teorin, tidigare forskning och relevanta litteraturer. Vi kommer 

att använda oss av olika rubriker för att läsarna ska få en inblick på vilka frågor som har ställts 

under intervjuerna. 

Nedan har vi gjort en kort beskrivning om informanterna som blev intervjuade. Vi har valt att 

ändra namnen på dessa personer för att behålla informanterna konfidentiella. Alla informanter 

har olika erfarenheter och vi har analyserat om det finns likheter och skillnader mellan 

informanternas erfarenheter. Genom att analysera och reflektera dessa svar med en teori som 

utgångspunkt, litteraturer och tidigare forskning försöker vi besvara vår frågeställning som vi 

har. Detta betyder att vi byggt upp vår forskning utifrån dessa fyra informanter:  

 

Sara – Sara är 28 år gammal och hon har arbetat som lärare i cirka fyra år. Hon har läst en 

interkulturell utbildning som riktar sig för årskurserna 1-6. Hon är behörig i samtliga 

teoretiska ämnen. Hon arbetar i dagsläget i en förberedelseklass i den norra delen av 

Botkyrka. 

 

Adam – Adam är 30 år gammal och har arbetat i samma skola i snart sju år. Han har 

inriktning inom idrott och biologi i årskurs 1-6. Han är utbildad för gymnasienivå men har 

valt att arbeta inom grundskola. Adam arbetar i en skola norr om Botkyrka.  

 

Simon – Simon är 26 år gammal och han har arbetat inom skolverksamheten i snart fem år. 

Simon är utbildad fritidspedagog, inriktat mot fritidshem. Han har arbetat som elevassistent 

och idrottslärare. Han arbetar i en skola i Stockholms län.  

 

Elias - Elias är 25 år gammal och arbetar i en skola i Stockholms län. Han har arbetat som 

fritidspedagog samt varit med i likabehandlingsgruppen. I dagsläget arbetar han som 

idrottslärare på lågstadiet.  
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Pedagogernas uppfattning om ADHD 
Alla informanter som vi intervjuade var överens om att elever som bär på diagnosen ADHD 

oftast har svårt för att kontrollera sig själva. En av informanterna uppfattade att diagnosens 

symptom är att man inte kan kontrollera sig själv och att barnen ser ut som vanliga barn tills 

de får sina utbrott och sticker ut från mängden på grund av sin funktionsnedsättning. Eleverna 

kan dessutom agera utan att vara medveten om att de gör fel. Det var tre andra informanter 

som tyckte att barn som bär på diagnosen oftast visar symptom på överaktivitet, impulsivitet 

och ofta söker uppmärksamhet. De nämner vidare att eleverna har koncentrationssvårigheter 

och inte kan sitta still. En av informanterna var också väldigt tydlig med att alla elever med 

ADHD är olika och att de inte är mindre begåvade bara på grund av funktionsnedsättningen.  

Sara: För mig är ADHD en funktionsnedsättning som bland annat innebär 

koncentrationssvårigheter, impulsivitet och överaktivitet. Men jag har även lärt 

mig att elever med ADHD är olika och man är inte mindre smart bara för att 

man bär på den här diagnosen (Sara, 2017-03-20).   

Sammanfattningsvis har dessa informanter liknande uppfattning av ADHD. De nämner alla 

olika symptom som tillhör denna funktionedsättning. Informanternas uppfattning av ADHD är 

att diagnosen består av olika symptomen som impulsivitet, uppmärksamhetsstörning och att 

elever har svårt att kontrollera sig själva (Socialstyrelsen, 2004, s.7).  

Informanternas uppfattning av ADHD kan resultera i att man kan skapa olika arbetsformer 

utifrån elevernas behov och förutsättningar. Skolan har som skyldighet att alla elever i skolan 

får en likvärdig utbildning utifrån deras behov och förutsättningar. Vidare har skolan ett 

ansvar att underlätta utbildningen för elever med svårigheter, med detta vill man säga att 

undervisningarna inte kan se lika ut för alla (Skolverket, 2016, s.8). 

Något som är viktigt att poängtera med tanke på vad Skolverket skriver är att detta måste 

göras genom ett samarbete med lärare och elever. Man säger att barn som bär på diagnosen 

ADHD är ständigt beroende av vuxnas närvaro. De behöver vuxna i deras omgivning som 

förstår de och deras funktionsnedsättning. Detta på grund av att det finns många konsekvenser 

i barnens vardagliga liv som har denna funktionsnedsättning och att detta leder till att de 

måste få stöd och hjälp av de vuxna att hantera och undvika dessa konsekvenser. Man anser 

att de vuxna måste ha en bra förståelse och ha lätt för att hantera dessa typer av svårigheter 

som kan dyka upp (Socialstyrelsen, 2004, s.7).  
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Informanternas anpassningar för barn med ADHD 
När det kommer till anpassningen för barn med ADHD i skolan såg det annorlunda ut bland 

informanterna. I Adams undervisning använde han sig av material som var anpassat efter 

elevernas behov. Han nämnde att han använde material som innehöll lättläsliga böcker som 

var mer anpassad för att utveckla läsförståelsen samt skrift i texter. Adam pratade mycket om 

klassrumsmiljön och om hur viktigt det är att anpassa miljön efter barnens behov. Vissa 

behövde sitta längst fram och vissa längst bak för att skapa en lugnare och tryggare miljö för 

barnen. Adam poängterade dessutom att det kan vara betydelsefullt att ge ett barn 

uppmärksamhet genom att exempelvis låta eleven vissa hur man gör en övning.   

Adam – Om jag till exempel ska gå igenom en hinderbana på idrotten så kan jag ta 

hjälp av elever som har svårt för att sitta still och lyssna och då får de jätte gärna visa 

banan och röra på sig. Då stör inte eleven när någon annan visar. Då får eleven 

denna uppmärksamhet som den söker och är i fokus och får visa istället (Adam, 2017-

03-20).  

Elias såg till att elever med ADHD ska sitta närmast honom eftersom att risken var stor att 

barnen skulle störa andra elever. Han såg till att han hade en tydlig roll för eleven och hade 

mer ögonkontakt med den eleven för att eleven inte ska känna sig utanför. Simon hade 

liknande anpassningar som Elias då han tänkte mycket på att placera barn med ADHD 

närmast honom. Han såg till att elever med ADHD satte sig med en elev som var duktig och 

hjälpsam. Simon nämnde dessutom att han placerade elever med svårigheter med elever som 

var hjälpsamma i situationer där man arbetade två och två. När det kommer till uppgifter var 

Simon inte tidskrävande utan såg till att eleverna med ADHD fick den tid som de behövde. 

De fick ta sina pauser när de kände för det. Simon poängterade att elever med ADHD behöver 

få i sig näring för att kunna orka hela dagen och inte vara tjuriga. Enligt honom åt elever med 

ADHD bättre när de fick gå tidigare till lunch då de sitter i en lugnare miljö. Saras 

undervisningar var väldigt lik Simons undervisningar då elever med svårigheter fick ta sina 

pauser när de kände för det.  

Sara – En elev som jag undervisar just nu har ett timglas. När sanden efter 15 

minuter runnit ut får han välja om han vill ta en bensträckare i ett par minuter 

eller om han bara vill sitta och rensa tankarna och ta det lugnt. (Sara, 2017-03-

20).  
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Sara menar att de flesta elever behöver tydlighet och struktur. Detta gör hon genom att inleda 

dagen med att skriva upp dagens schema på tavlan för att förenkla strukturen över dagen för 

elever med svårigheter. Eftersom att Sara undervisar i en förberedelseklass anser hon att 

kommunikation och samarbete är väldigt viktigt eftersom att kommunikation leder till att barn 

lär sig av varandra.  

Efter sammanfattningen av informanternas svar om anpassning kan man se likheter med 

Vygotskijs teori där han talar om att skapa arbetssätt som leder till barnens utveckling. 

Vygotskij nämner att man måste använda sig av olika redskap och när man väl gör det måste 

man utgå från barnens behov (Smidt, 2010, s.212). Informanterna skapar arbetssätt genom att 

utnyttja redskap för att skapa en bättre och mer anpassad miljö för barn med särskilda behov. 

De pratade mycket om hur man placerar elever i klassrummet och att ha elever med särskilda 

behov närmast sig i klassrummet. Detta är ett av redskapen som informanterna använde sig 

av.  

Något som är viktigt att tänka på är att barn med ADHD fungerar olika. Jakobsson och 

Nilsson poängterar hur viktigt det är att tänka på miljön i klassrummet, lokalerna i skolan och 

placeringarna av eleverna i klassrummet vilket har en stor påverkan på barn med ADHD. 

Barn med ADHD föredrar oftast att ha en enskild arbetsplats eller ha en egen bänk i 

klassrummet. När det kommer till placeringar av barn i klassrummet tar man hänsyn till barn 

med ADHD där man oftast sätter de längst fram i klassrummet. Detta leder till att eleven har 

ständigt ögonkontakt och närkontakt med läraren. Men detta kan se väldigt olika ut. De elever 

som exempelvis har ADHD, som har uppmärksamhetsbehov och som påverkas av andra 

elever behöver oftast sitta längst bak i klassrummet (Jakobsson, Nilsson, s.176).  

Vygotskij hade liknande exempel i sin teori där han nämnde om barn som hade eventuella 

funktionsnedsättningar som hörselnedsättning. Man placerade barnet med hörselnedsättning 

längst fram (Smidt, 2010, s.212).  Här har man anpassat miljön efter elevens förutsättning för 

att eleven ska kunna ta del av undervisningen på bästa möjliga sätt. Informanternas svar kan 

kopplas till Fofanoss och Nilssons studie som med sin forskning kom fram till att miljön i 

skolan hade stor påverkan för barn med ADHD. Miljöanpassningen i skolan kan vara nyckeln 

till förbättringar inom aktivitetsutförandet som sker. Man talar också om att rutiner i barnens 

vardagliga liv är viktigt och att dessa rutiner kan vara så enkla som att bara strukturera upp 

dagarna för elever med ADHD (Fofanoff, Nilsson, 2009, s.1).  
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Jönsson och Andersson konstaterar att elever med svårigheter ska vara med i klassrummet för 

att motverka utanförskap från de andra eleverna. För att eleven ska vara med i undervisningen 

behöver man strukturera skolmiljön och skolarbetet efter individens förutsättningar 

(Andersson & Jönsson, 2005,s.16). 

Här kan vi se likheter med vad Sara sade i sin intervju där hon nämnde att hon startar dagarna 

med att skriva upp dagens schema på tavlan samt att förenkla det för elever med ADHD 

genom att klistra fast schemat på bänkarna för dessa barn. Detta leder till att de har rutiner och 

en struktur för dagen som de väldigt enkelt kan följa. Detta var en av Saras redskap som hon 

använde.  

Det som vissa av informanterna också nämnde, som passar ihop med begreppet redskap, är till 

exempel Saras sätt att undervisa där hon använde sig av timglas. Simon använde en kudde 

som eleverna satt på för att det ska vara bekvämt och för att förhindra att elever med ADHD 

ska gå runt i klassrummet istället för att sitta still.  

Något som styrker detta argument är att läroplanen nämner att man som lärare och pedagog 

måste kunna skapa arbetsformer och arbetssätt som passar för alla. Man måste skapa 

arbetssätt och arbetsformer utifrån barnens behov, där de får chansen att ta del av 

undervisningen (Skolverket, 2016, s.15). 

Som vi kan se har informanterna uppnått läroplanens mål då de anpassar sin undervisning 

utifrån barnens behov och där man hittat olika redskap som underlättar för barnen. Detta 

genom att skapa en bättre miljö för barnen samt material som hjälper i undervisningen. 

Informanterna nämner vidare att kommunikationen har en stor betydelse och att man finns där 

för eleverna. Kommunikationens betydelse har en viktig roll då informanterna anser att man 

lär sig av varandra och att placeringen för barn med ADHD därför har en stor betydelse för att 

underlätta kommunikationen. Man måste se över vem eleven sitter med för att få det att 

fungera på allra bästa sätt.  

Sara – I och med att jag undervisar i en förberedelseklass är kommunikation 

AO. Därför är jag väldigt för det här med att barn lär sig av varandra. Det är 

viktigt att de sitter med lugna personer men även personer som de kan 

samarbeta med och man har en bra kemi (Sara, 2017-03-20).  
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Detta kan man koppla till Vygotskijs tanke om att man utvecklas genom kommunikation och 

interaktioner. En process mellan människor som resulterar i att man delar olika tankar och att 

detta i sig leder till att man utvecklas genom kommunikativa handlingar med varandra (Smidt, 

2010, s.10).  

 

Observation 
Efter genomförandet av intervjuerna valde vi att observera lektionerna i skolorna som 

informanterna arbetade i. Under observationerna tänkte vi mycket på svaren som vi hade fått 

av informanterna för att se om informanternas svar och redskap användes i praktiken.  

 

Samtliga informanter gjorde som de påstått sig göra. Det som vi kunde se i början av dagarna 

var att lärarna och pedagogerna hade skrivit upp dagen på tavlan. Detta gjorde de för att 

underlätta för eleverna och för att de ska ha koll på hur deras skoldag ser ut. Det var ett 

väldigt strukturerat schema från 8.00 till 15.00 där man skrev upp varje lektion. För oss var 

det väldigt tydligt, vi kunde se vilka som hade diagnosen ADHD. I ett av klassrummen hade 

man en elev som hade sin bänk precis bredvid lärarens skrivbord. Läraren bemötte eleven på 

morgonen med en hälsning och ledde hen till sin plats.  

 

Under en annan observation la vi märke till att alla elever hade vanliga bord i klassrummet 

förutom en elev som hade en skolbänk för sig själv längst fram i klassrummet. Denna 

skolbänk hade ett lock där eleven kunde förvara sina böcker. Detta hade eleven medan de 

andra i klassrummet hade vanliga bord medan deras böcker var i lådor som var staplade i 

hörnen i klassrummet. Eleven med skolbänken hade dessutom klasschemat fastklistrat på 

bänken för att själv få möjligheten att kolla vad hen har för lektioner under dagen. Eftersom 

att denna anpassning gjordes till denna elev valde läraren därefter att klistra schemat på alla 

elevers sittplatser. 

 

Man kunde se liknande mönster i de olika skolorna. När lektionerna startade och 

genomgången från läraren hade börjat kunde man se att barnen med ADHD oftast inte kunde 

sitta stilla och vara tyst utan sökte uppmärksamhet och störde andra elever. Eftersom att dessa 

elever satt längst fram kunde läraren fort reagera och säga till eleven/eleverna att hänga med 

och lyssna.  
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Detta kunde läraren göra genom att bara placera sin hand på elevens rygg eller axel utan att 

avbryta sin genomgång. När genomgången var slut fick barnen med ADHD möjligheten att 

sitta ensamma i sitt lilla hörn eller sitta i ett grupprum tillsammans med en klasskamrat och 

arbeta vidare. Lärarna hade väldigt bra koll på elevernas kunskaper och hade därmed lätt att 

placera eleverna tillsammans i olika grupper.  

Under en lektion i svenska arbetade barnen med sina skrivläxor där de läste romaner och 

skulle sammanfatta det de hade läst. När genomgången var slut gick pedagogen till eleven 

som har ADHD och pratade om hur de skulle lösa uppgiften. Eleven hade inte som mål att 

göra uppgiften utan satt och ritade under genomgången. Pedagogen talade om för eleven att 

det bara blir värre att göra på detta vis och att eleven skulle ligga efter med skrivläxan som 

skulle lämnas in samma vecka.  

 

Pedagogen och eleven började svara på första frågan tillsammans och pedagogen gav sedan 

beröm till eleven för arbetet i första frågan. Detta ledde till att eleven började skryta om att 

hen hade gjort klart första frågan redan men pedagogen tystade ner eleven och motiverade 

eleven till att bli klar med hela skrivläxan. ”Kolla hur bra det är när du blir gör dina 

uppgifter, du blir glad dessutom, sätt igång med den andra, vänd på timglaset och ta en rast 

efter fråga två”. Eleven hade ett timglas på sin skolbänk som hen vände. Timglaset omfattar 

15 minuter och ledde till att eleven gjorde klart fråga två samt hade påbörjat fråga tre. När 

timglaset var slut fick eleven ta en benssträckare på tre minuter. När dessa tre minuter var 

över vände pedagogen timglaset och eleven satte sig och fortsatte med arbetet på fråga tre. 

Här fick man se hur viktigt ett redskap som timglaset var. 

 

Vi observerade dessutom de fysiska aktiviteterna i skolan. Under en idrottslektion fick vi se 

att elever med ADHD sattes i fokus för att förhindra att deras symptom utlöser sig under 

lektionen. Lärarna valde att placera dessa elever i situationer där eleverna trivs och får ta 

ansvar. En av lärarna valde att använda sig av eleven när han gick igenom övningen. Det var 

trampettövning (en form av studsmatta) och läraren gav barnet med ADHD ansvar att 

instruera för de andra eleverna. Detta val gjorde läraren med kunskap om att eleven med 

ADHD har goda kunskaper inom detta och som samtidigt behöver uppmärksamhet. Eleven 

gick med glädje och stolthet och instruerade övningen på ett exemplariskt sätt. Detta gjorde 

eleven tillsammans med läraren och fick sedan beröm för sitt arbete. Relationen och 

kommunikationen mellan läraren och eleven var hur bra som helst och läraren kunde lita på 

eleven.   
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I en annan idrottslektion observerade vi hur pedagogen lade upp aktiviteten. Man gick igenom 

övningen och vad de skulle göra. Övningen som barnen skulle genomföra var en 

samarbetsövning och innan pedagogen skulle dela upp de, pratade han med eleven med 

ADHD om vilket lag hen vill vara med.  Detta eftersom att pedagogen ville undvika ett dåligt 

samarbete mellan eleverna samt att alla blir inkluderade. 

 

En viktig sak som vi lade märket till hos samtliga informanter var att alla skapade en viss 

kamratstödjare för elever med svårigheter. Elever med svårigheter var bordsplacerade med 

andra hjälpsamma elever för att skapa en trygg utvecklingsmiljö. 

 

Simon - Den här eleven är den som hjälper barnet med svårigheter när den 

behöver hjälp och ser till att även den får den hjälp för att den inte ska känna 

sig utanför (Simon, 2017-02-24).  

 

Detta kan man koppla till Vygotskijs syn på utveckling genom interaktion. Genom att placera 

två elever med varandra skapar man kommunikation och samarbete mellan eleverna. Det kan 

vara en viktig faktor att man placerar elever med svårigheter med andra individer som kan 

hjälpa till vid tillfällen där läraren är upptagen med någon annan elev vid tillfället (Smidt, 

2010, s.213-214). 

Vygotskij menade att det är viktigt som lärare att ta reda på de bästa arbetssätten som gynnar 

barnen bäst. Här måste läraren ha kunskap om sina elever och hur sammanhållningen är bland 

eleverna (Smidt, 2010,s.213-214). Det är viktigt att kamratskapet mellan eleverna är bra och 

hållbara för en bättre utveckling. Det finns dock negativa delar med denna process som till 

exempel att vissa lärare inte bär på den kunskap som krävs för att kunna skapa dessa 

arbetssätt när eleverna arbetar med varandra. Vi fick se ett tydligt exempel på just detta när vi 

observerade under en historielektion. Då skulle eleverna tillsammans med sin bänkpartner 

arbeta ihop och göra klart skrivuppgifter som läraren delade ut. När eleven med ADHD fick 

syn på vem hen skulle arbeta med började frustrationen och de verbala attackerna. Eleven 

visade tydligt sitt missnöje och var väldigt tydlig i sitt kroppsspråk och tal vilket i sin tur 

ledde till att andra eleven som inte bär på en diagnos blev ledsna och sårade. Här ser man en 

kamratsituation som inte fungerar och ett dåligt val eller okunskap från läraren. 
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Kadesjö säger att barn med dessa typer av diagnoser har svårt för att skapa goda 

kamratrelationer. För att kunna skapa bra kamratrelationer mellan två elever måste man kunna 

sätta sig in i andra situationer. Ett barn med koncentrationssvårigheter har oftast dåligt 

tålamod och ett avvikande beteende. Barnen har ingen aning om vad som förväntas av dem 

och det är oftast anledningen till att samspelet inte är sund för någon part. Det är viktigt att 

man är omtyckt och duktig samt att man får andra att känna sig önskade samt accepterade när 

man är i kontakt med någon annan. Det sker oftast att elever med koncentrationssvårigheter 

kan säga fel saker eller gör något avvikande i kamratsituationer (Kadesjö, 2008, s.262).  

Detta kan man relatera till vår situation som vi såg när vi observerade. Det stämmer överens 

med vad Kadesjö nämner då eleven var utåtagerande och hade ett avvikande beteende 

eftersom att eleven inte kände sig bekväm och trygg tillsammans med den klasskamraten hen 

blev tilldelad. Eleven visade också tydliga brister på acceptans och fick verkligen inte den 

andra eleven att känna sig önskad.  

Detta är ett tydligt exempel på ett misstag som en lärare kan göra i en klassrumssituation och 

som kan ha flera negativa följder. Det handlar inte bara om att barn med ADHD får sina 

utbrott och inte gillar lärarnas val. Om inte läraren kan anpassa sina arbetssätt och 

arbetsformer utifrån barnens olika behov kan det leda till att barn kanske blir exkluderade i 

undervisningen. Därför är det viktigt som lärare att kunna skapa dessa arbetssätt och 

arbetsformer som leder till att alla elever får chansen att ta del av undervisningen samt att alla 

blir inkluderade i undervisningen.  

Av skolinspektionens granskning av skolor år 2009 framgår, att i praktiken har 

skolan ibland svårt att leva upp till de intentioner som anges i styrdokumenten. 

Kritiken gäller bland annat sättet att ge stöd. Det handlar ofta om 

standardlösningar eller stöd som riktar sig till individen utan analys av den 

situationen där svårigheterna uppkommer (Jakobsson, Nilsson, 2011, s.65).   

Alla lärare har som uppdrag att motverka diskriminering som sker i skolan på grund av 

exempelvis funktionsnedsättningar eller olika typer av kränkande behandlingar. Skolverket 

stipulerar också att lärare och pedagoger har som uppdrag att skapa en likvärdig utbildning 

både i skolan och på fritidshemmet. Alla barn är olika och alla har olika vägar för att uppnå 

sina mål. Skolan har som ansvar att skapa dessa förutsättningar för att de ska kunna uppnå 

sina mål (Skolverket, 2016, s.7-8).  
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Inkludering 
För att man som pedagog eller lärare ska kunna utföra dessa anpassningar och för att kunna 

fullfölja sina uppdrag krävs det en hel del arbete i inkludering. 

 Adam – Ja, oavsett funktionsnedsättningen ADHD eller vad det kan vara så ska 

alla inkluderas. Det finns i vårt uppdrag! (Adam, 2017-03-20).  

Adam talar om inkludering och hur mycket man arbetar efter barnens förutsättningar. Han 

nämner att det är viktigt att man inkluderar alla och att man arbetar mycket med det i 

praktiken. Arbetslagen har ett samarbete i skolan för att det ska se likadant ut för alla lärare 

och pedagoger. De skapar tillsammans ett arbetssätt som resulterar i att alla elever kan ta del 

av undervisningen. Adam gav oss ett exempel där han placerar ett barn med ADHD i mindre 

grupprum tillsammans med en annan elev som han vet är bra för eleven med ADHD. Han har 

kännedom om elevens kamratskap och placerar de tillsammans för ett bra samarbete.  

När det kommer till inkludering har majoriteten informanterna kommit fram till samma sak: 

att elever med funktionedsättningar ska inkluderas i undervisningarna. Sara var en av 

informanterna som menade på att de behövde exkludera dessa elever för att skapa en tryggare 

miljö. På hennes arbetsplats har de en grupp elever med grövre ADHD i en egen klass, där de 

spenderar deras lektioner och dagar. Att ha dessa elever med grövre ADHD i vanliga 

klassrum har inte fungerat och i detta fall har man exkluderat dessa elever och separerat de 

från det stora klassrummet till en mindre klass med bara fem till sex elever med ADHD.  

Sara menar att det är mindre bra men samtidigt bra att ha dessa elever separerade från den 

stora barngruppen för att eleverna ska få lära sig i lugn och ro. Att dessa elever blir 

exkluderade från klassrummen anses som individanpassning för dessa elever eftersom att hon 

menar att de slipper känna sig frustrerade eller nervösa som de gör i en större grupp. Hon 

poängterar att det är mindre bra eftersom att de inte är med de andra i det stora klassrummet 

och missar det sociala samspelet med andra barn. Något som är viktigt att tänka på är att dessa 

elever har blivit exkluderade på grund av dåligt beteende, utåtagerande beteende där eleven 

till exempel använt sig av våld mot andra elever och att de inte klarar av större grupper med 

andra barn. Därför anser hon att det kan vara bra för barnen att de får sitt lilla egna klassrum 

för deras egna bästa med extrem anpassning och fasta rutiner efter deras behov med isolering 

från de andra eleverna.  
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Detta kan man relatera till den studien Acar och Lundberg gjorde där man kom fram till ett av 

arbetssätten som man kan använda för barn med ADHD: gruppuppdelning. Många av deras 

informanter menade att man gör det lättare för elever med ADHD att fokusera på någonting 

särskilt genom att skapa mindre grupper. Att skapa mindre grupper skapar en lättare och 

lugnare miljö för barn med ADHD (Acar, Lundberg, 2013, s.19).  

Acar och Lundberg poängterar att mindre grupperingar för barn med ADHD fungerar bättre 

för att minimera risken för att bli störda av andra. Att gruppera dessa elever leder till en god 

pedagogisk planering som är anpassat efter elevernas förutsättningar och behov. Det negativa 

med att separera dessa elever är att de kan störa varandra och att de kan känna en saknad av 

andra eleverna (Acar, Lundberg, 2013,s. 8).  

Sara - Men det som kan vara lite bra så som jag ser de är att de barnen får det 

dem behöver. Vissa barn klarar inte av att vara i stora grupper. Vissa kan 

känna sig frustrerade, känna sig nervösa när de ska sitta och jobba med 20 

andra elever i klassen (Sara, 2017-03-20).  

Detta går emot Vygotskijs teori som menade att man inte ska avlägsna barn med särskilda 

behov från gruppen. Detta kan påverka dessa elever negativt och att de känner sig utanför och 

avlägsnade från den stora barngruppen. Att placera barn med särskilda behov i vanliga 

undervisningsmiljöer resulterar i en positiv gemenskap mellan barn med särskilda behov och 

andra barn. Man ska inte behöva exkludera elever som har svårigheter från större barngrupper 

(Smidt, 2010,s.214).  

Vygotskij menade att exkludering inte behövdes utan att man skulle erbjuda alla elever i 

skolor och förskolor utbildade pedagoger och lärare som har kompetenser för att kunna hjälpa 

alla barn. De ska kunna undervisa och stödja elever med särskilda behov med hjälp av deras 

kunskaper över vilka redskap som behövs och där man använder dessa redskap som leder till 

att undervisningsmetoderna fungerar utifrån varje elevs unika behov (Smidt, 2010, s.215).   

Det vill säga, om lärare och pedagoger bär på rätt kunskaper om hur man ska hantera elever 

med särskilda behov ska man inte behöva separera barn med särskilda behov från stora 

barngrupper. Här handlar det om att kunna inkludera alla elever och ha kunskaperna för att 

kunna forma en undervisning som passar för alla.  
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När det kommer till inkluderandet av elever som har funktionsnedsättningen ADHD har vi 

sett tydliga exempel på hur lärare och pedagoger inkluderar elever. Under våra observationer 

fick vi se exempel från samtliga informanter över hur man kan inkludera elever.  

Adam började med att presentera sin biologilektion och vilka mål som man arbetade efter för 

undervisningens syfte. Efter att han hade gått igenom lektionen och dess innebörd delade han 

ut en uppgift som kunde utföras i par. Han delade sedan in eleverna i par och var väldigt insatt 

i vilka elever som kunde arbeta med varandra. Ett exempel på detta var när en elev ställde 

följande fråga till Adam: ”Får jag och Elenor sitta tillsammans?”. Adam reagerade snabbt 

och var tydligt med att de två eleverna inte kunde arbeta tillsammans eftersom att de pratar 

och stör varandra under lektionstid. Vi frågade dessutom Adam varför han inte tillät eleven att 

sitta tillsammans med Elenor och då tog han upp en situation där han lät de sitta tillsammans i 

början av terminen där resultatet blev att de inte hade utfört något arbete alls tillsammans 

under lektionstiden.  

Adam gav som förslag till eleven som hade ADHD om hen ville sitta i grupprummet och 

arbeta. Eleven, tillsammans med sin klasskamrat gick med glädje till grupprummet. Adam 

hade koll på grupprummet och deltog i samarbetet under lektionstiden för att se till att 

samarbetet fungerade bra. Här valde Adam att inkludera eleven genom att skapa ett arbetssätt 

som fungerar där eleven själv fick välja att avlägsna sig från stora barngruppen och arbeta i 

grupprummet tillsammans med sin klasskamrat.  

Ett annat exempel som vi fick se var under vår andra informants lektion som arbetade 

tillsammans med en lärare i klassrummet. Detta var Simon. Eleverna hade historielektion där 

de fick en större gruppuppgift som de skulle arbeta med. Läraren och Simon har tillsammans 

med specialpedagogen skapat ett rum som kallas för ”Studiorummet”.  

I detta rum brukar elever få sitta och arbeta tillsammans och rummet har totalt fem bänkar. 

Läraren och Simon har skapat ett arbetssätt som fungerar och inkluderar alla elever i deras 

undervisning. De blandar elever med ADHD tillsammans med andra för att de inte ska sticka 

ut och känna sig utpekade. Man skiftar på vilka elever som får arbeta i detta rum. Detta är 

omtyckt av eleverna och de arbetar tillsammans med Simon som stöd i detta rum. Många 

elever visar en stor längtan till att få arbeta i ”studiorummet”. Detta rum har gett goda resultat 

inom undervisningen samt inom kamratskapet då man mestadels arbetar med att samarbeta 

med varandra. Istället för att exkludera elever i undervisningen har man skapat ett arbetssätt 

för alla.  



Arido Kerimo och Joseph Chabo                                                  Självständigt arbete VT 2017 
 

28 
 

Resultat och diskussion  
Syftet med vår forskning var att intervjua fyra pedagoger och undersöka hur man underlättar 

undervisningen för barn med ADHD och vilka kompetenser de har inom 

funktionedsättningen. För att uppnå vårt syfte har vi granskat och analyserat lärarnas och 

pedagogernas arbetssätt som har använts i undervisningarna. Vi har haft två frågor som 

utgångspunkt i vår studie vilket har varit följande:    

 Har lärare kunskap om funktionsnedsättningen ADHD?  

 Hur underlättar man undervisningen för barn med ADHD? 

Vi har fått olika tips och förslag som är användbara och som används av personal som arbetar 

i skolor och på fritidshem. Vidare har vi fått information genom att granska och analysera 

svar från informanter, tidigare forskning och litteratur som är relaterad till vår forskning.  

Vi har analyserat skillnaden mellan pedagogernas information om deras arbetssätt och deras 

kompetenser. Informanterna uppfattade ADHD likadant då alla nämnde olika symptom inom 

diagnosen som hyperaktivitet, uppmärksamhetsstörning och impulsivitet. Detta är tre 

huvudsymptom som finns inom funktionsnedsättningen ADHD (Jakobsson, Nilsson, 2011, 

s.172).  

Läroplanen är ett material som ständigt används i skolan och där alla lärare och pedagoger i 

skolan måste utgå ifrån när de planerar och utför sina lektioner samt aktiviteter. Läroplanen 

har som mål för lärare och pedagoger att de ska kunna forma och anpassa sina undervisningar 

utifrån barns olika behov. De måste kunna skapa arbetssätt och arbetsformer som fungerar för 

alla barn där alla barn har rätt och kan ta del av undervisningen som ges i skolan. (Skolverket, 

2016, s.15). Skolverket har också gett lärare och pedagoger som uppdrag att skapa en 

likvärdig utbildning för alla barn i skolan (Skolverket, 2016, s.8-9).  

Detta var anledningen till att vi granskade lärare och pedagogers arbetssätt som används i 

skolan och vi har fått ta del av information som är användbara i praktiken. Arbetssätten som 

vi har samlat ihop är baserade på observationer och intervjuer samt tidigare forskning som har 

gjorts med samma utgångspunkt. Materialet som vi samlat in tyder på att lärare och pedagoger 

också har en bra inblick i vad skolverket kräver för att skapa den bästa förutsättningen för 

varje elev.  
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Detta är ett argument som vår teoretiska utgångspunkt förstärker. Vygotskijs hävdade att alla 

barn skulle ha rätt till en skola med personal som hade de rätta kunskaperna för att kunna 

bemöta och undervisa alla barn oavsett funktionsnedsättning eller hinder. Vygotskij säger att 

nyckeln till att kunna skapa arbetssätt är genom att använda sig av redskap som är nödvändiga 

för att underlätta undervisningen (Smidt, 2010, s.214-215).  

När det kommer till hur informanterna skapar arbetssätt för barn med ADHD fick vi se olika 

sätt på hur man kan arbeta. Alla informanter var överens om att bordsplaceringarna hade en 

stor betydelse för ett barn med ADHD. Klassrumsmiljön har en stor påverkan för dessa elever 

eftersom att man måste skapa en trygg miljö för eleven. Arbetssätten var strukturerade genom 

att man redan i början skapat en miljö som passar för barn med ADHD. Man använde 

dessutom olika typer av redskap som resulterade i att elever kunde ta del av undervisningen 

oavsett hinder eller behov.  

Nilsson och Fofanoff hade gjort en studie som bekräftade informanternas förslag och tips på 

hur man ska skapa arbetssätt för barn med ADHD. I deras resultat kom de fram till att miljön 

som barnen med ADHD befann sig i hade störst betydelse för hur det skulle fungera för dem. 

Den sociala och fysiska miljön hade med andra ord störst påverkan då de kom fram till att det 

inte var funktionsnedsättningen som hindrade barnen från att utföra deras vardagliga rutiner 

utan snarare de olika miljöerna (Fofanoff, Nilsson, 2009, s.16). 

Detta är lösningar och idéer för hur man skulle kunna underlätta undervisningen för barn med 

ADHD. Som vi nämnde ovan är miljön den största påverkan på barn med ADHD. Man tar 

upp flera exempel på hur miljön bör se ut för att det ska fungera i klassrummet. Informanterna 

har gett tydliga exempel på hur de själva har gjort samt tagit med oss av det vi har sett när vi 

har observerat olika klassrumsmiljöer. Det man kan tänka på allra först när det kommer till 

miljön är placeringen i klassrummet. Man anser att det är viktigt att barn med ADHD sitter 

längst fram med en särskild bänk för att skapa den lilla isoleringen och närkontakten till 

läraren.  

Detta är också ett argument som två specialpedagoger styrker. Nilsson och Jakobsson säger 

att alla barn med ADHD fungerar olika. När det kommer till miljön kan vissa elever föredra 

att sitta längst bak i klassrummet eller sitta i ett litet klassrum som är anknutet till det stora 

klassrummet. Men de flesta barnen med ADHD brukar oftast sitta längst fram i klassrummet 

för att läraren ska kunna ha möjligheten till närkontakt med barnet (Jakobsson, Nilsson, 2011, 

s.176).  



Arido Kerimo och Joseph Chabo                                                  Självständigt arbete VT 2017 
 

30 
 

Genom att skapa denna miljö för barn med ADHD så inkluderar man eleven i sin 

undervisning där man skapat en miljö för att eleven ska få chans till att delta i undervisningen. 

Att inkludera elever med ADHD är viktigt för att skapa och utveckla självförtroendet samt 

kamratrelationen. Eleven med ADHD får chans att delta i det stora klassrummet. Acar och 

Lundberg kom fram till ett arbetssätt i deras forskning som syftade på att mindre grupperingar 

underlättade undervisningen för barn med ADHD men att det hade negativa följder då dessa 

elever kände sig exkluderade och kände saknaden av den stora barngruppen (Acar, Lundberg, 

2013, s.8).  

De negativa följderna som Acar och Lundberg nämnde kan man relatera till Vygotskij. 

Vygotskij var emot att avlägsna elever från den stora barngruppen då detta resulterade i att de 

påverkades negativt. Elever som blev avlägsnade på grund av sitt särskilda behov kände sig 

därmed exkluderade och utpekade. Han menade att elever med särskilda behov, som inte blev 

avlägsnade, skapade en positiv sammanhållning med andra elever i den stora barngruppen 

(Smidt, 2010, s.214).  

Det finns enkla och väldigt praktiska redskap som kan användas för att underlätta 

undervisningen för barn med ADHD. Det är redskap som får eleverna att sitta stilla, vara 

fokuserade och som kan förhindra att eventuella symptom utlöser sig under lektionstid. De 

olika redskapen som vi erhållit från vår forskning är:   

 Miljöanpassning (till exempel bordsplacering) 

 Timglas, laborativa medel 

 Böcker, uppgifter och annat material som är förenklat  

 Sittkudde  

 Små och korta raster  

 Fastklistrat schema på bänken  

 Ge elever ansvar (till exempel att en elev hjälper med att instruera en lektion) 

 Ge beröm för att höja självförtroendet  

Detta är olika redskap som nämns och som fungerar för att underlätta undervisningen för barn 

med ADHD. Det handlar om allt från att underlätta för dessa elever till att ge olika arbetssätt 

och redskap som främjar barnens lust att lära och delta på lektioner. Det går att skapa en skola 

för alla och där alla har rätt till en likvärdig utbildning oavsett olika behov. Detta är möjligt 

med rätt kunskap och med rätta medel. 
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Reflektion över metodval  
Den kvalitativa metoden passade otroligt bra för vår forskning då vi fick möjligheten till att 

intervjua fyra lärare/pedagoger. Vi fick dessutom observera vilket var viktigt eftersom att vi 

fick möjligheten att se hur lärarna och pedagogerna arbetar utifrån de svar som angivits i 

intervjuerna. I början hade vi lite problem med att få tag i personer som ville bli intervjuade 

men det löste sig till slut och våra intervjuer gick utmärkt. Vi var lite osäkra på hur vi skulle 

formulera oss men efter många om och men löste vi det genom att ställa djupa och 

välutvecklade öppna frågor.  

Den första intervjun kände vi av pressen och hade inte direkt gått in i rollen som forskare och 

vi bad informanten om en ny intervju eftersom att intervjun inte gick så bra som vi hade 

förväntat oss. På grund av stress och nervositet råkade vi hoppa över vissa frågor och 

intervjun blev endast sex minuter lång. Informanten märkte av att vi var stressade och nervösa 

och gav oss en ny chans genom att vara tålmodig.  

Vi var också väldigt tydliga med de etiska principerna för informanternas bekvämlighet och 

integritet. Vi föreslog att vi skulle hitta på nya namn för att ingen ska få möjligheten till att 

identifiera de. Alla fyra informanter instämde och gav oss fria händer med informationen som 

vi fick.    

Vidare forskning  
När vi skrivit klart denna uppsats har vi tänkt mycket på hur man skulle kunna utveckla och 

fortsätta forska med samma utgångspunkt. Vi har baserat vår forskning utifrån ett 

lärarperspektiv då vi endast utgått ifrån lärare och pedagoger arbete med barn med ADHD.  

Det vi tycker skulle vara intressant är att forska vidare men utifrån andra perspektiv. Man 

skulle kunna göra en studie med hjälp av bara barnen. I detta fall skulle man kunna använda 

sig av barn som informanter, där man intervjuar barn om hur de upplever att skolan 

underlättar för de i skolan och hur de upplever undervisningen. Här skulle man också kunna 

rikta in sig mot föräldrar och deras uppfattning av vad lärare och pedagoger gör för deras barn 

med särskilda behov.  

Detta skulle resultera i att man får ett annat perspektiv. Att kunna få en inblick i situationen 

från barnens perspektiv där de själva får tala och uttrycka sig om hur och vad man gör för att 

underlätta för dem i skolan. Vi tror att det skulle gynna många lärare och pedagoger att få en 

inblick i detta samt utveckla deras förmåga och kunskap i att arbeta med barn med särskilda 

behov.   
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Bilaga 1 (Intervjufrågor)  

 

1. Skulle du kunna berätta lite om dig själv? Hur länge har du jobbat som lärare och vad 

är du inriktad inom? 

2. Har du erfarenheter av barn med funktionsnedsättningar? Vilka då?  

3. Vad är din uppfattning om ADHD?  

4. Vad bär du för kompetenser om ADHD? Hur har du erhållit dessa 

kompetenser/kunskaper?  

5. Hur lägger du upp undervisningen för barn med ADHD? Eller andra 

funktionsnedsättningar?  Är det upplagd på samma sätt för alla elever med diagnoser? 

HUR?  

6. Hur många elever bär på diagnosen ADHD nu eller då?  

7. Vad tänker du på när du anpassar din undervisning för barn med ADHD? Hur ser den 

fysiska miljön ut i klassrummet. Struktur?   

8. Vad använder du för redskap?  

9. Blir alla barn inkluderade i din undervisning med hänsyn till eventuella 

funktionsnedsättningar?  

10. Hur underlättar du för elever med ADHD i ett klassrum situation? Har du tips, förslag 

för vad som gynnar barn mest som har ADHD?  

11.  Övrigt?  
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Bilaga 2 (Informationsbrev till informanter)  

 

Hej 

Vi är två blivande fritidspedagoger som heter Arido Kerimo och Joseph Chabo som studerar 

på Södertörns Högskola. Nu är vi inne på vår sista termin där vi kommer att skriva ett 

examensarbete om funktionsnedsättningen ADHD. Det kommer handla om hur man kan 

underlätta undervisningen för barn med ADHD. 

Syftet med vårt examenarbete är att undersöka fyra pedagogers arbetssätt och kunskaper inom 

ADHD.  Vi kommer att genomföra undersökningen via intervjuer samt observationer. Vi 

utför detta för att öka våra kunskaper samt förbereda oss för hur man kan undervisa för barn 

med ADHD samt vilka arbetssätt som finns i dagens skola.  

Tanken med examensarbetet är att intervjua fyra pedagoger där vi sedan kommer att 

sammanställa alla svar och kolla igenom skillnaderna och likheterna som finns utifrån de fyra 

olika pedagogernas erfarenheter. Detta är anledningen till att vi skriver detta brev just för 

DIG! Vi hoppas att du kan ställa upp och delta i vår undersökning så att vi kan ta del av dina 

erfarenheter och främja våra tankar på hur man kan arbeta i framtiden.  

All information som vi samlar in från intervjuerna och observationerna kommer att vara 

konfidentiella för både dig och skolan som du arbetar i. Intervjun beräknas hamna på cirka 

20-30 minuter och vi kommer dessutom att spela in intervjun om detta är acceptabelt för dig.  

Vi hoppas du kan hjälpa oss genom att delta! 

Tack på förhand 

Arido Kerimo 

Joseph Chabo 

Arido.Kerimo@hotmail.com 

Joseph.Chabo@outlook.com 
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