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Sammanfattning  
Bakgrund: Barn med Downs syndrom utvecklas inte i samma takt som andra barn och är ibland 

socialt avskilda. Fritidsaktivitet leder både till delaktighet och utveckling inom många olika 

områden. För att kunna delta i fritidsaktivitet behöver miljön i vissa fall anpassas så alla kan vara 

med och känna delaktighet. Det är vanligt att barn med Downs syndrom har olika typer att 

tilläggsdiagnoser, bland annat autism. Föräldrar till barn med Downs syndrom har ett stort ansvar 

och en viktig roll i sitt barns deltagande i fritidsaktivitet i många avseenden. Syfte: Syftet med 

denna studie är att kartlägga deltagandet i fysiska och kreativa fritidsaktiviteter hos barn med 

Downs syndrom - utifrån ett föräldraperspektiv. Metod: Studien var en kvantitativ enkätstudie, 

enkäter skickades ut till Svenska Downföreningen, Föreningen för barn, unga och vuxna med 

utvecklingsstörning (FUB) och en Facebook grupp; ”Barn med Downs syndrom som 

går/inskrivna i särskola/sär-gymnasium”. Datamaterialet analyserades med deskriptiv statistik där 

frekvens, procent och medelvärde beräknades. Mann-Whitney test genomfördes för att beräkna 

skillnader mellan grupper. Resultatet: Undersökningen visade att barn med Down syndrom är 

aktiva i fritidsaktivitet, särskilt av fysisk karaktär. Barnen deltog mellan 1–2 gånger per vecka, i 

en eller flera aktiviteter. Majoriteten av de responderade föräldrarna såg en positiv utveckling hos 

sitt barn, socialt, fysiskt och kommunikativt. Det fanns flera anledningar till varför barnet deltog i 

fritidsaktivitet, bland annat att barnet själv valt att delta och att föräldrarna ville att de skulle 

utvecklas. Orsaker till att barnet inte deltog i fritidsaktivitet var brist på resurser eller brist på 

passande fritidsaktiviteter. Slutsats: Barn med Downs syndrom och barn med Downs syndrom 

och tilläggsdiagnos har ett högt deltagande i fritidsaktiviteter. Deltagande i fritidsaktivitet är en 

viktig faktor i utvecklingen hos barn med Downs syndrom.   
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1. Inledning 

I Sverige föds det varje år cirka 1 barn av 950 med diagnosen Downs syndrom (1). Barn med 

Downs syndrom är i första hand en människa med egna unika kvaliteter och samma 

grundläggande behov som alla andra människor. Dessa barn vill känna tillhörighet och bli 

älskade precis som vem som helst. Fritidsaktivitet är en viktig del i livet för alla barn och bidrar 

till delaktighet, utveckling och god hälsa. Om barn med Downs syndrom får ett anpassat stöd vid 

fritidsaktivitet och målinriktad träning kan det bidra till att de utvecklas. Som en följd av att det 

finns få sociala arenor och sociala nätverk för personer med Downs syndrom blir de socialt 

avskilda och deras utveckling blir lidande (1). 
 

2. Bakgrund  

2.1 Downs syndrom 

Down syndrom är den vanligaste typen av intellektuella funktionsnedsättningar i Sverige (2). 

Diagnosen orsakas av en kromosomavvikelse, trisomi 21, vilket innebär att dessa personer har tre 

exemplar av kromosom nummer 21, istället för som normalt två. Diagnosen innebär en 

utvecklingsstörning i varierande grad. Vid Downs syndrom finns en ökad risk för flera kroppsliga 

problem som bland annat hjärtmissbildning, ortopediska problem, hörsel och synnedsättning (1). 

Det är relativt vanligt att barn med Downs syndrom har tilläggsdiagnoser som exempelvis 

autismspektrumtillstånd (2). Autism innebär svårigheter med ömsesidig social interaktion och 

kommunikation, repetitiva beteenden, dessa påverkar barnets intressen, lek, fantasi och beteende 

(3).  

 

2.2 Aktivitet 

Aktivitet definieras som allt människor gör för att aktivera sig själva och inkluderar personlig 

vård, fritidsaktivitet och produktivitet (4). Aktivitet är något som är meningsfullt, ger glädje och 

energi och innehåller sådant som är av vikt för att få vardagen att fungera. För att en aktivitet ska 

betraktas som meningsfull är den subjektiva upplevelsen viktig, denna upplevelse innebär en 

sorts terapi för människan. Det är värdet i aktiviteten som betraktas som meningsfull (5). Enligt 

Kielhofner har människor ett behov av att vara aktiva och utvecklas för att må bra (6). Aktivitet 

har en betydelsefull roll i hälsa och välbefinnande och bidrar med utveckling av personlig och 

social identitet, att utföra aktiviteten tillsammans med andra bidrar till människans sociala 

struktur (5). Utförandet av aktivitet sker i en interaktion mellan aktivitet, människa och miljö. 

Miljön bidrar till möjligheter och resurser i samband med aktivitet (6). Aktivitet för barn är 

framförallt stimulans i lekar som innebär rörelse i vardagen. Om ett barn har en stillasittande 

fritid, leder det till en sämre hälsa (7). I denna studie ligger fokus på området fritidsaktivitet.  

 

2.3 Fritidsaktivitet 

Definition av fritid är enligt Nationalencyklopedin “den del av dygnet och veckan som inte 

upptas av arbete, måltider och sömn” (8). Fritidsaktiviteter kan vara fysiska eller kreativa, eller en 

blandning av båda. Det kan innebära både social samvaro och tid som spenderas ensam (9). Att 

involveras i dessa aktiviteter är av stor relevans för alla människor för att livet ska kännas 

meningsfullt (10). Om människan har en aktiv fritid bidrar det till välmående, fantasi, kreativitet 
och en inre motivation samt en känsla av frihet och glädje (11). 
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2.3.1 Fysiska fritidsaktivitet  

Fysiska fritidsaktiviteter innebär all typ av muskelaktivitet, exempelvis promenader, friluftsliv, 

motion, träning och idrott. Människan är skapt för rörelse men i dagens samhälle har fysiska 

fritidsaktiviteter minskat dramatiskt. Alla människor oavsett ålder rekommenderas att vara aktiva 

minst 30 minuter varje dag (12). Fysiska fritidsaktiviteter har bland annat en positiv effekt på 

kroppens hjärt- och kärlsystem. När barn deltar i fysiska fritidsaktiviteter stärks deras 

kroppsuppfattning, självkänsla och psykiska välmående. Genom fysiska fritidsaktivitet får barnet 

med hjälp av olika rörelsemönster som exempelvis, hopp, kast och klättring lära sig att behärska 

sin egen kropp. Det finns ett samband mellan fysisk fritidsaktivitet och goda skolprestationer (13) 

och genom regelbunden fysisk aktivitet ökar barnets hälsa och välbefinnande (12).   

 

2.3.2 Kreativ fritidsaktivitet  

Kreativ kommer från ordet to create och motsvarar det latinska ordet creare som innebär att skapa 

något, forma något, ge liv till något samt att bygga upp något genom konkreta handlingar (14). 

Det kan vara att teckna eller måla, handarbeta, spela teater eller musik och innefattar ofta en 

syssla som bara existerar i en begränsad tid eller i ett begränsat rum exempelvis deltagande i kör 

eller teater (15). När en person skapar något med sina händer bidrar det till att flera sinnen 

aktiveras. Oavsett om det som skapas blir användbart i det dagliga livet eller bara är vackert har 

den skapande aktiviteten ett individuellt hälsobefrämjande värde. Den kreativa fritidsaktiviteten 

bidrar till att stärka identiteten samt ger möjlighet till att reflektera över den egna livssituationen. 

Kreativa aktiviteter kan ha en läkande effekt för människor med någon sorts problematik och 

bidra till att hitta lösningar på olika situationer som kan uppstå i det vardagliga livet (16). 

Sammanfattningsvis är det viktigt för barn med en intellektuell funktionsnedsättning, som 

exempelvis Downs syndrom att delta i alla typer av fritidsaktivitet. Genom fysisk aktivitet får 

barnet tillfredsställa sitt rörelsebehov och uppleva rörelseglädje (17) och genom att utöva kreativ 

aktivitet får barnet uttrycka sig och stärka sin identitet (16).   

 

2.4 Fritidsaktivitet för barn med Downs syndrom 

Barn med Downs syndrom är ofta begränsade i samhället då miljön inte alltid är optimal för 

dessa barn (18). Enligt Ullenhag et al. deltar barn med en funktionsnedsättning mindre i 

fritidsaktiviteter som är oorganiserade och fria än i organiserade och styrda aktiviteter, detta kan 

bero på att dessa barn är beroende av assistans, vilket kan styra valet av aktiviteter. Ullenhag at 

al. menar att det är de vuxna som finns runtomkring barnet vid aktivitet som har ansvar att 

möjliggöra deltagandet (19). Shields et al. menar att det är viktigt för barn med Downs syndrom 

att upprätthålla en aktiv fritid från det att barnet är litet och upp i ungdomsåren för att skapa och 

bevara god hälsa. Enligt Shields et al. är yngre barn med Downs syndrom mer delaktiga i 

fritidsaktivitet än de som är äldre, vilket kan ha en negativ påverkan på deras hälsa och 

välmående (20).  

 

Alla barn är i behov av struktur och ordning i vardagen, men för barn med Downs syndrom gäller 

detta särskilt i samband med fritidsaktiviteter. Om fritiden är utan struktur för dessa barn kan det 

leda till oro och olust. Ett barn med Downs syndrom kan även behöva stöd i att välja 

fritidsaktivitet och även stöd vid utförandet av aktiviteten. Det finns dock en risk med att som 

förälder välja aktivitet åt barnet då de egna åsikterna och värderingarna kan styra valet av 

aktivitet istället för att ta reda på vad barnet själv vill göra, men det är viktigt att introducera 

barnet i nya aktiviteter, då får barnet lära sig nya saker och kan sedan göra egna val (9).    

 



3 
 

 

2.5 Miljöns betydelse för deltagande i fritidsaktivitet 

Miljön definieras som den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivningen som barnet lever i.  

I miljön finns möjligheter och resurser men även krav och begränsningar (6). Den fysiska miljön 

innebär exempelvis olika väderförhållanden, underlag och områden, byggnader, anpassningar i 

miljön, utrustning och teknik. Den sociala miljön innebär förutsättningar för deltagandet i 

aktivitet och innefattas av personligt stöd, personliga relationer, stöd från familj, närmiljö och 

samhälle, det handlar också om både praktiskt och emotionellt stöd för barnet i olika situationer. 

Den sociala miljön är den omgivningsfaktor som bidrar mest till aktivitetsutförande och 

delaktighet (21). Enligt Barr et al. är det mer troligt att barn med Downs syndrom deltar i 

exempelvis fysisk aktivitet när deras föräldrar och familjer ger stöd och uppmuntran samt själva 

är involverade i aktiviteten. Familjens stöd och uppmuntran har alltså stor betydelse för hur aktivt 

ett barn med Downs syndrom är i fritidsaktivitet (22). Om miljön kräver ett utförande som ligger 

under barnets kapacitet bidrar det till ett ointresse och en känsla av hopplöshet. Detta innebär att 

miljön är betydelsefull för hur barnet känner delaktighet och har möjlighet att delta i olika 

fritidsaktiviteter (6). 

 

Den attitydmässiga miljön innefattar normer och värderingar. Dessa attityder kan påverka barn 

med intellektuell funktionsnedsättning positivt eller negativt vilket kan ha en påverkan på 

delaktighet i aktivitetsutförandet. De omgivningsfaktorer som är mest hindrande för barn med 

Downs syndrom är attityder, brist på transport och hinder i den fysiska miljön (21). 

 

2.5.1 En kommunikativ miljö 

Barn med Downs syndrom har ofta en nedsatt kommunikativ förmåga och är då hjälpta av att 

använda sig av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), som är ett 

kommunikationssätt och en metod som stödjer personer med kommunikationssvårigheter (23). 

Avsikten med AKK är att det ska bidra till ökad självständighet samt delaktighet i aktivitet och 

samhälle. De vanligaste sätten att kommunicera med AKK är genom att använda tecken som 

stöd, eller att kommunicera genom att använda föremål, bilder eller symboler. Användning av 

bildstöd enbart eller i kombination med tecken hjälper till att förmedla och förtydliga språket 

(24). En fungerande kommunikation är ofta en förutsättning både för att kunna integrera med 

andra människor och för att kunna delta i fritidsaktiviteter (21). 

 

2.6 Att vara förälder till ett barn med Downs syndrom 

Att vara förälder till ett barn med Downs syndrom innebär förutom glädje också ett stort ansvar 

då barnet är beroende av sina föräldrar i flera avseenden från att barnet är litet och långt in i 

vuxenåldern. Föräldrarna bär ansvaret för att barnet ska få den omsorg och vård det har rätt till, 

de ansvarar dessutom för att olika aktiviteter och träningsprogram utförs samt är de som följer 

med barnet till exempelvis arbetsterapeut, läkare eller andra professioner. Föräldrarna har ansvar 

också för valet av fritidsaktivitet barnet ska delta i, de transporterar barnet till aktiviteten samt 

närvarar och stödjer barnet i utförandet av fritidsaktiviteten. Samtidigt ska de arbeta och se till 

övriga familjens behov. Att ha ett barn med särskilda behov kan påverka den ekonomiska 

situationen negativt, då den ena eller båda föräldrarna kanske inte har möjlighet att arbeta heltid 

på grund av den extra vård och omsorg som föräldraskapet för med sig (25). Slutligen kan alla 

dessa orsaker innebära att föräldrarna inte har de resurser som krävs för att deras barn ska kunna 

delta i fritidsaktivitet (26). 
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2.7 Vinster med att delta i fritidsaktivitet 

Deltagande i fritidsaktivitet är en viktig del i alla barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. 

Det bidrar till att barnet får känna samhörighet och glädje samtidigt som det stimulerar ett 

åldersadekvat och socialt beteende, genom samspelet med andra får barnet även träna på sin 

kommunikation (11). Effekten av fysiska fritidsaktiviteter för barn innebär att de utvecklar 

muskler, skelettvävnad, koordination, rörelsekontroll och behåller en hälsosam kroppsvikt (13). 

Kreativa fritidsaktiviteter bidrar till en känsla av meningsfullhet, självkänsla och avslappning 

(27). För en person med en intellektuell funktionsnedsättning kan meningsfulla fritidsaktiviteter 

innebära stunder tillsammans med andra där de får uppleva glädje, samhörighet  

och gemenskap (10). 

 

2.8 Problemområde 

Fritidsaktivitet är betydelsefullt oavsett om ett barn har en funktionsnedsättning eller inte. Att ha 

en aktiv fritid bidrar till god hälsa, meningsfullhet och utveckling (19). Genom att utföra aktivitet 

tillsammans med andra lär sig barnet att interagera och samarbeta, vilket leder till  

utveckling (22). Barn med Downs syndrom har dock inte samma möjlighet att delta i 

fritidsaktivitet som andra barn (18). Hindrande miljö och människors attityder kan utgöra ett 

hinder för dessa barn att delta i olika aktiviteter vilket i sin tur kan leda till att de blir 

begränsningar både i samhället och i deltagandet i fritidsaktivitet (21). Detta kan sättas i relation 

till Folkhälsomyndighetens delrapport där det beskrivs att personer med funktionsnedsättningar 

har en relativt stor andel ohälsa. Genom att eliminera hinder i samhället samt ge stöd i aktivitet 

och socialt deltagande kan både delaktighet, utveckling och hälsa förbättras för denna  

målgrupp (28).  

 

Det finns få studier som undersöker barn med Downs syndrom och deltagande i fritidsaktivitet. 

De studier som finns beskriver att barn med Downs syndrom deltar mer sällan i fritidsaktivitet än 

barn utan funktionsnedsättning (20,29,30). Författarna har endast funnit ett fåtal studier som 

undersöker vilka utvecklingsmässiga vinster deltagande i fritidsaktivitet kan medföra för denna 

målgrupp. Författarna har heller inte funnit några studier som berör barn med Downs syndrom 

med tilläggsdiagnosen autism och fritidsaktivitet. Därför vill författarna med denna studie 

undersöka deltagandet i fritidsaktivitet samt se om deltagandet leder till några utvecklingsmässiga 

vinster. Likaså vill författarna se vilka orsaker som finns till att barn med Downs syndrom ibland 

inte deltar i fritidsaktivitet samt om barn med Downs syndrom och tilläggsdiagnosen autism 

deltar i samma utsträckning i fritidsaktivitet som de barnen som endast har Downs syndrom. 

 

3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att kartlägga deltagandet i fysiska och kreativa fritidsaktiviteter hos 

barn med Downs syndrom utifrån ett föräldraperspektiv. 

1. Hur ofta deltar barn med Downs syndrom i fritidsaktivitet utifrån ålder samt med eller 

utan tilläggsdiagnos? 

2. Har fritidsaktivitet en påverkan på utvecklingen hos barn med Downs syndrom, med eller 
utan tilläggsdiagnos? 

3. Vilka orsaker finns till att barn med Downs syndrom med eller utan tilläggsdiagnos inte 

deltar eller deltagit i fritidsaktivitet? 
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4. Metod 
4.1 Design 

För att besvara syftet valdes en kvantitativ deskriptiv ansats, där en tvärsnittsstudie tillämpades 

(31). En egendesignad enkät användes i denna studie (se bilaga 1). 

 

4.2 Urval 

Inklusionskriterier för studien var att deltagarna skulle vara föräldrar till barn med Downs 

syndrom mellan 6–16 år. Ett bekvämlighetsurval (31) användes för att nå deltagare via 

grupperna; Svenska Downföreningen som är en rikstäckande förening som tror på alla 

människors lika värde och som arbetar för att öka kunskapen om Downs syndrom, antal 

medlemmar 3 600 (32), FUB som är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar 

och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv, FUB har 25 000 medlemmar (33) 

och Facebook gruppen “Barn med Downs syndrom som går/inskriven i särskola/sär-gymnasium”, 

som har 201 medlemmar. 

 

4.3 Utformning av enkät 

En egendesignad enkät utformades i Google formulär och frågorna konstruerades för att svara på 

studiens syfte. Enkäten delades in i fem delar. Del ett bestod av bakgrundsfrågor om kön, ålder, 

skolform och eventuell tilläggsdiagnos. Bakgrundsfrågor är av vikt för att kunna jämföra 

skillnader och likheter mellan de olika deltagarna i studien (34). Del två bestod av sex frågor 

angående deltagandet i fritidsaktivitet. Del tre bestod av tre frågor angående i vilket sammanhang 

fritidsaktiviteten utfördes. Del fyra bestod av två frågor angående olika förutsättningar för att 

barnet ska kunna delta i fritidsaktivitet. Del fem bestod av två frågor angående föräldrarnas orsak 

till att barnet deltog i fritidsaktivitet samt deras uppfattning om hur barnet har utvecklats i 

samband med deltagande i fritidsaktivitet. 

  

Enkätens frågor och svarsalternativ formulerades tydligt och lättförståeligt så att frågorna inte 

skulle missförstås av respondenterna vilket bidrar till att en hög reliabilitet kunde uppnås. 

Möjlighet till egna svarsalternativ gavs som alternativ till de givna svarsalternativen på fyra av 

frågorna. För att testa enkäten och dess svarsalternativ gjordes en pilotundersökning (31). 

Enkäten skickades ut till fem föräldrar som ingick i urvalskriteriet, dessa valdes i författarnas 

bekantskap och nåddes via mail. Enkäten mailades sedan åter till författarna med synpunkter som 

kunde förbättra enkäten. Efter detta korrigerades enkäten efter testpersonernas synpunkter. 

Enkäten skickades ut som en webbenkät och respondenterna kunde ta sig till enkäten genom att 

klicka på en länk. 

 

4.4 Procedur 

Datainsamlingen skedde under mars och början av april, 2018. Administratörerna för de tre valda 

grupperna kontaktades för att få ett godkännande att lägga ut enkäten på deras hemsidor, därefter 

lades enkäterna ut på respektive hemsida tillsammans med ett informationsbrev angående 

studiens syfte, metod samt information om att deltagandet i studien var frivilligt. 

Kontaktuppgifter till författarna fanns med på informationsbrevet. Efter en vecka skickades en 

påminnelse ut och efter två veckor skickades ytterligare en påminnelse ut.   
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4.5 Dataanalys 

Totalt 95 enkätsvar erhölls. Efter ett bortfall av tre enkäter på grund av att respondenterna inte 

ingick i inklusionskriterierna, återstod 92 enkätsvar. Studiens data matades in och bearbetades i 

Microsoft Excel 365. Data bearbetades sedan i IBM SPSS Statistics 23 med deskriptiv statistik. 

För att datan skulle bli lättförståelig för författarna, gjordes färgmarkering i Excel samt sortering 

av data. För att resultatet skulle bli överskådligt, sammanfattades all data i tabeller och diagram. 

Svaren sammanställdes både i procent och frekvens. Medelvärdet på deltagarnas ålder räknades 

ut i Excel. För att se om det fanns några signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna  

(6–13 år, 14–16 år) samt grupperna, barn med eller utan tilläggsdiagnos, valdes Mann-Whitney 

test för oberoende grupper och signifikansnivån 0,05. Testet beräknades i IBM SPSS Statistics 

23. Variablernas P värde presenteras under resultatet. Resultatet redovisas i löpande text, tabeller 

och diagram.   

 

4.6 Etiska ställningstaganden 

Studiens författare har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska krav (35). 

Informationsbrevet som skickades ut tillsammans med enkäten stämmer överens med 

informationskravet. Informationskravet innebär att deltagarna i studien får information om 

studiens syfte samt information om att deltagandet i studien är frivilligt och att deltagarna får 

avbryta sin medverkan i studien när som helst utan någon vidare motivering. Enligt 

Vetenskapsrådet ska forskaren ha samtycke från studiens deltagare. I informationsbrevet framgår 

det att deltagarna samtycker till att delta i studien genom att besvara enkäten. 

Konfidentialitetskravet säkrades genom att deltagarna i studien förblev anonyma, inga namn,  

e-postadresser eller andra personuppgifter efterfrågades i enkäten. De insamlade enkäterna 

förvarades på säker plats. Den insamlade datan användas endast för studiens ändamål enligt 

nyttjandekravet (35), efter studiens genomförande förstördes all insamlad data.  
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5. Resultat 
Materialet är uppdelat i sex huvudkategorier; deltagarnas bakgrundsdata, deltagande i 

fritidsaktiviteter, signifikanta skillnader mellan gruppen, deltagande i fysiska eller kreativa 

fritidsaktiviteter utifrån diagnos, förutsättningar till deltagandet i fritidsaktivitet och syftet med 

fritidsaktivitet samt utveckling efter deltagande i fritidsaktivitet.   

 

5.1 Bakgrundsdata av deltagarna 

Av de 92 barn som fanns med i studien var 42 pojkar, 48 flickor samt 2 barn av annat kön  

(tabell 1). Barnens ålder var 6 - 16 år, medelvärdet på barnens ålder var 11,3 år. Av de 92 

svarande föräldrarna uppgav 26 att deras barn hade någon typ av tilläggsdiagnos. Av dessa var 

autism den vanligaste diagnosen och förekom hos 14 av barnen. Den vanligaste skolformen bland 

barnen i studien var särskola med inriktning träningsklass; 42 av barnen gick i denna skolform. 

På andra plats kom särskola och sist kom grundskola eller annan skolform. 
 
Tabell 1-Bakgrundsdata av deltagarna 

  Endast Downs syndrom     Downs syndrom MED tilläggsdiagnos 

Ålder Pojke (%) Flicka (%)  Annat Pojke (%) Flicka (%)  Annat 

6–9 7 (7/30) 13(38%)   2(17%) 4(28%)   

10–13 16 (53%) 14(41%) 1 7(58%) 5(36%) 1 

14–16 7 (7/30) 7(21%)   3(25%) 5(36%)   

Totalt 30 (100%) 34(100%) 1 12(100%) 14(100%) 1 

 

5.2 Deltagande i fritidsaktivitet 

Av de 92 besvarade enkäterna uppgav 78 (85 %) föräldrar att deras barn deltog i någon typ av 

fritidsaktivitet. Av de 66 barnen med endast Downs syndrom deltog 60 (91 %) i fritidsaktivitet 

och av de 26 barnen med tilläggsdiagnos deltog 18 (69 %) i fritidsaktivitet.  

 

Av de 92 besvarade enkäterna angav 14 (15 %) föräldrar att deras barn inte deltog i någon 

fritidsaktivitet, av dessa hade 8 (57 %) en tilläggsdiagnos. Orsaker som föräldrarna uppgav till att 

deras barn inte deltog i någon fritidsaktivitet var brist på resurser eller brist på passande 

fritidsaktivitet utifrån barnets intresse eller funktionsnedsättning. Av de 78 föräldrar som uppgav 

att deras barn deltog i fritidsaktivitet svarade 61 (78 %) att deras barn deltog i fritidsaktivitet, 1–2 

gånger per vecka, 13 (17 %) angav att deras barn utförde fritidsaktivitet 3 till flera gånger per 

vecka och 4 (5 %) angav mer sällan (Figur 1).  

 

Av alla de 78 barnen deltog 32 (41 %) i en aktivitet, 46 (59 %) i fler än en aktivitet. Den 

åldersgrupp som var mest aktiv var barnen mellan 6–13 år. Det fanns en signifikant skillnad 

mellan åldersgrupperna (P = 0,02). 
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Figur 1-Antal tillfällen/vecka, när fritidsaktivitet utförs 

 
 

5.3 Signifikanta skillnader mellan gruppen 

Det fanns en signifikant skillnad mellan hur ofta yngre och äldre barn (P = 0,02), respektive 

mellan barn med och utan tilläggsdiagnos (P = 0,01) utförde fritidsaktivitet.  

 

5.4 Deltagande i fysiska eller kreativa fritidsaktiviteter utifrån diagnos 

I gruppen barn med endast Downs syndrom deltog 49 (81 %) i en fysisk fritidsaktivitet, 7 (12 %) 

deltog i en kreativ fritidsaktivitet och 4 (7 %) deltog i både fysiska och kreativa fritidsaktiviteter 

(figur 2).  
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Figur 2-Typ av fritidsaktivitet 

 
 

I gruppen barn med tilläggsdiagnos deltog 16 (89 %) i fysiska fritidsaktiviteter, 1 (5,5 %) deltog i 

kreativa fritidsaktiviteter och 1 (5,5 %) deltog i både fysiska och kreativa fritidsaktiviteter (figur 

2). Resultatet visar att fysiska fritidsaktiviteter, exempelvis simning, kampsport och gymnastik 

var mest representerade inom båda grupperna. 

 

5.5 Förutsättningar för deltagandet i fritidsaktivitet 

Resultatet visar att av de 78 deltagarna hade mer än hälften 50 (64 %) av föräldrarna uppgivit att 

deras barn var i behov av någon typ av assistans när de utförde fritidsaktiviteten. Resultatet visar 

även att 50 (64 %) av de 78 barnen som deltog i fritidsaktivitet kommunicerade med en 

kombination av AKK och verbal kommunikation (tabell 2). 

 

Tabell 2-Förutsättningar  

 Barnet behov av assistans Barnets kommunikativa förmåga  

Ålder Ja (%) Nej (%) Verbalt (%) AKK (%) 

Verbalt och 

AKK (%) 

6–9 16(32%) 8(29%) 6(32%) 1(1/9) 17(34%) 

10–13 23(46%) 14(50%) 5(26%) 6(6/9) 26(52%) 

14–16 11(22%) 6(21%) 8(42%) 2(2/9) 7(14%) 

Totalt 50(100%) 28(100%) 19(100%) 9(100%) 50(100%) 

  

5.6 Orsak till val av fritidsaktivitet samt utveckling  

Orsaker föräldrarna uppgav till att deras barn skulle delta i fritidsaktivitet var fysiska, sociala och 

kommunikativa fördelar samt att barnet själv valt att delta i fritidsaktivitet. Andra anledningar var 

att barnet skulle ha roligt och att barnet skulle ha nytta av att delta i aktiviteten för att lära sig av 

andra barn.  
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Av alla de 78 föräldrarna svarade 17 (22 %) att de sett en fysisk utveckling, 5 (6 %) fysisk och 

kommunikativ utveckling. Ingen av föräldrarna uppgav att de sett en utveckling inom enbart 

kommunikation. 4 (5 %) föräldrar hade sett enbart en social utveckling, 1 (1 %) förälder hade sett 

en utveckling socialt och kommunikativt, 16 (21 %) svarade att de sett en utveckling socialt och 

fysiskt. 23 (29 %) föräldrar hade sett en utveckling hos sina barn inom alla tre områdena; socialt, 

fysiskt och kommunikativt. 12 (15 %) svarade vet ej. Angående utveckling efter deltagandet i 

fritidsaktivitet svarade 49 (82 %) av de 60 föräldrarna i gruppen med endast Downs syndrom att 

de sett en utveckling. Av de 18 föräldrarna till barnen med tilläggsdiagnos svarade 17 (94 %) att 

de sett en utveckling (figur 3). 

 

Figur 3-Utveckling efter deltagande i fritidsaktivitet 
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6. Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 

Denna studie var en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats och deskriptiv design. Som instrument 

användes en webbenkät (31). Studiens metod valdes då kvantitativa studier kan användas för att 

uppskatta hur vanligt förekommande ett fenomen är i den undersökta målgruppen (36). En 

deskriptiv design valdes då studien var icke experimentell och syftade till att undersöka 

fenomenet deltagande i fritidsaktivitet, hur fritidsaktivitet har haft en påverkan på utvecklingen, 

om det fanns skillnader i deltagandet i fritidsaktivitet utifrån ålder och tilläggsdiagnos samt vilka 

orsaker som fanns till att inte delta eller delta i fritidsaktivitet för målgruppen i den valda 

populationen (37). Studien hade även kunnat ha en kvalitativ ansats med intervjuer för att få en 

mer djupgående bild av deltagarnas upplevelse av fenomenet (37), dock var inte det syftet med 

denna studie.  

 

Urvalskriteriet i studien var föräldrar till barn med Downs syndrom mellan 6–16 år. Författarna 

valde att studera denna åldersgrupp då de ville undersöka gruppen barn som aktivt deltar i 

fritidsaktivitet, barn som är yngre än 6 år deltar inte i lika stor utsträckning i organiserade 

fritidsaktiviteter. Ett bekvämlighetsurval användes, vilket innebär att respondenterna fanns 

lättillgängliga för författarna (31). Denna urvalsmetod ansåg författarna var mest relevant då 

enkäten skickades ut till tre grupper vars medlemmar fanns över hela Sverige, detta gav en bra 

spridning och stärker studiens generaliseringsbarhet. Enligt Kristensson är det viktigt med ett 

stort och representativt urval då resultatet av studien ska kunna generaliseras på hela 

populationen (37). De tre grupper som enkäten skickades ut till riktar sig till målgruppen som 

studien bygger på. Enkäten som användes i studien konstruerade i Google formulär. Frågorna 

utformades för att svara på studiens syfte. För att få en högre reliabilitet formulerades frågorna så 

att de skulle vara lätta att förstå av respondenterna (38). Enkätens layout och hur den presenteras 

har enligt Ejlertsson stor betydelse för om deltagarna väljer att besvara enkäten, en snygg och 

logisk layout gör att deltagarna tar enkäten seriöst och en högre svarsfrekvens uppnås (34). 

 

Enkäten innehöll till största del slutna frågor vilket är till fördel då de är lätta att besvara, 

nackdelen med dessa frågor kan vara att respondenterna saknar svarsalternativ. Detta kan 

undvikas genom att lägga till svarsalternativet övrigt, där respondenten kan skriva ett eget 

svarsalternativ (36). Möjlighet till egna svarsalternativ till de givna svaren ger en hög validitet 

(38). I denna enkät fanns möjlighet till egna svarsalternativ till viss del men författarna har i 

efterhand konstaterat att detta borde ha funnits möjlighet till på fler frågor. Enkäten hade ett fåtal 

öppna frågor, enligt Eliasson kan öppna frågor vara en nackdel vid analysen då det är 

tidskrävande att läsa alla svaren samt svårt att analysera då svaren kan vara svårtolkade. Detta 

kan påverka resultatet negativt. De öppna frågorna försvårade dataanalysen då nya kategorier fick 

skapas, men studiens resultat påverkades inte negativt av detta. Det var ändå av vikt att använda 

öppna frågor angående tilläggsdiagnos och vilken typ av fritidsaktivitet respondenternas barn 

deltog i. På några av frågorna gavs möjlighet för respondenterna att välja flera svarsalternativ då 

författarna ville få en utsträckt bild av utvecklingen efter deltagandet i fritidsaktivitet (36).  

 
I efterhand har författarna konstaterat att några frågor kommit på fel plats i frågeformuläret, 

exempelvis skulle frågan om språklig förmåga varit med bland bakgrundsfrågorna, detta för att 

kunna se om de som inte hade en verbal språklig förmåga deltog eller inte deltog i någon 

fritidsaktivitet. Frågan är ändå relevant och därför har författarna valt att ta med den i resultatet. 
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För att kunna dra fler slutsatser om anledningen till varför de som inte deltog i någon 

fritidsaktivitet skulle frågor angående föräldrarnas livssituation funnits med, exempelvis 

civilstånd och arbetssituation. Istället för att ha givna svarsalternativ på frågan angående 

deltagandet i fritidsaktivitet skulle frågan istället varit öppen, detta för att få veta den exakta 

orsaken. 

 

Innan enkäten skickades ut genomfördes en pilotundersökning, denna undersökning syftar till att 

kunna göra förbättringar och att testa enkätens genomförbarhet (31). Författarna valde att göra en 

pilotundersökning för att ta reda på om enkäten var lättförståelig och om frågorna kändes 

relevanta av målgruppen och om de tyckte att några frågor saknades eller inte passade in. 

Resultatet från pilotundersökningen bidrog till att enkäten omstrukturerades, i övrigt ansåg 

respondenterna att de frågor som fanns med var relevanta. 

 

En styrka med denna studie var att relativt många, 95 enkätsvar erhölls, vilket får anses 

förhållandevis bra med tanke på den relativt korta period enkäten låg ute. I efterhand konstateras 

att ett förtydligande hade behövts om att enkäten kunde besvaras av alla i målgruppen, både av de 

föräldrar vars barn som deltog och de som inte deltog i fritidsaktivitet. Författarna misstänker att 

många valt att inte besvara enkäten då deras barn inte deltagit i någon aktivitet, vilket kan anses 

kan vara en svaghet med studien, då det kan ha en påverkan på studiens generaliserbarhet och 

validitet.  

 

En svaghet med studien kan vara att svaren på frågorna i enkäten kunde bidra till skuldkänslor 

hos föräldrarna i de fall barnet inte deltog i någon fritidsaktivitet, föräldrarna kanske därför, 

medvetet eller omedvetet valde ett svarsalternativ som inte stämde överens med verkligheten, 

vilket kan ha en påverkan på studiens validitet.  

 

Författarna till denna studie tog hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer genom att 

använda individskyddskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och 

nyttjandekravet (35). I denna studie valde författarna att vända sig till föräldrarna istället för till 

barnen då det är problematiskt ur ett etiskt perspektiv att intervjua barn. Det är även svårt att få 

ett informerat samtycke från barn, då de inte har förmågan att bedöma risker och konsekvenser 

och de påverkas lätt av andra (39). 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att kartlägga barn med Downs syndroms deltagande i fritidsaktivitet 

utifrån ett föräldraperspektiv. Något som framkom i studiens resultat var att barn med Downs 

syndrom har ett högt deltagande i fritidsaktivitet. En annan intressant upptäckt var att barn i ålder 

6–13 år deltog mest i fritidsaktivitet i denna studie. Fritidsaktivitet har enligt föräldrarna som 

besvarat enkäten en utvecklingsmässig effekt, både gruppen barn med endast Downs syndrom 

och gruppen barn med Downs syndrom med tilläggsdiagnos visade utveckling efter deltagande i 

fritidsaktivitet. Resultatet av studien bekräftar att de finns flera olika anledningar till varför en del 

av barnen inte deltar i fritidsaktivitet. Orsakerna är bland annat brist på resurser men också brist 

på passande fritidsaktiviteter i förhållandet till funktionsnedsättningen.     
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6.2.1 Deltagande i fritidsaktivitet 

I studien framkom att barn med Downs syndrom har ett högt deltagande i fritidsaktivitet, 85 % av 

de responderade föräldrarna uppgav att deras barn deltog i fritidsaktivitet, i många fall vid flera 

tillfällen per vecka. Majoriteten av respondenterna uppgav att deras barn deltog i fritidsaktivitet 

som var av fysisk karaktär. Detta resultat skiljer sig från tidigare forskning som menar att barn 

med Downs syndrom har ett lågt deltagande i fritidsaktivitet samt att dessa barn spenderar mer tid 

i stillasittande ensamma aktiviteter än i fysisk aktivitet (29). I en studie av Pitchford et al. 

beskrivs även här att barn med funktionsnedsättning är mindre aktiva i fysisk aktivitet jämfört 

med den generella populationen (30). Resultatet från en studie utförd i Australien, visade att 

många barn med Downs syndrom inte deltog i någon fritidsaktivitet alls och endast ett fåtal av 

barnen rörde på sig mer en 60 minuter per dag vilket enligt Shields et al. är nödvändigt för att 

upprätthålla en god hälsa (20). Dock visar resultatet från en studie som undersökt aktivitetsnivån 

hos amerikanska, australiska och svenska barn att de svenska barnen var de som var mest aktiva 

(40), vilket stämmer överens med resultatet i denna studie. 

 

Andra erfarenheter som framkom av resultatet från vår studie var att det fanns en signifikant 

skillnad mellan hur ofta åldersgrupperna (6–13 år, 14–16 år) utförde fritidsaktivitet, de yngre 

barnen, 6–13 var mest aktiva i fritidsaktivitet. Shields et al. har i sin studie sett en signifikant 

skillnad i deltagandet i aktivitet mellan åldersgrupperna (7–12 år och 13–17 år), den yngre 

gruppen spenderade mer tid i aktivitet än den äldre gruppen. Shields et al. menar att detta kan 

bero på att deltagande i aktivitet minskar med åldern hos personer både med och utan 

funktionsnedsättning (20). I en studie av Pitchford et al. beskrivs även här att yngre barn 

engagerar sig i mer fysisk aktivitet jämfört med äldre barn (30). 
 

6.2.2 Utvecklingsmässiga vinster 

Utifrån resultatet i denna studie kan det konstateras att många av föräldrarna upplevde att deras 

barn efter deltagande i främst fysisk fritidsaktivitet utvecklats inom alla tre kategorierna; socialt, 

motoriskt och kommunikativt. Detta resultat stämmer överens med tidigare forskning som visar 

att föräldrar till barn med Downs syndrom upplevt en utveckling inom samma kategorier efter 

deltagande i fritidsaktivitet. Lyons et al. skriver i sin studie att föräldrarna upplevde att deras barn 

integrerade och fick ett bättre samspel med andra efter deltagande i fritidsaktivitet och att barnen 

genom att delta i fysiska aktiviteter utvecklat sin kommunikativa förmåga och fått ett bättre 

självförtroende (41). Enligt litteraturen utvecklas barn genom att utföra aktiviteter tillsammans 

med andra barn, de observerar vad andra gör och lär sig av varandra (42). Fritidsaktivitet som 

involverar lek utvecklar barnets självbild och identitet samt förstärker ett socialt samspel med 

andra. Detta leder till en bra social grund som bidrar till en allmän motivation och en social 

drivkraft i olika avseenden (43).  

 

Ett intressant resultat som framkom i studien var att de barn med tilläggsdiagnos som exempelvis 

autism hade utvecklats mer än gruppen barn med endast Downs syndrom. Detta resultat kan 

jämföras med tidigare forskning som visar att barn med autism efter deltagande i olika, främst 

fysiska fritidsaktiviteter utvecklats inom flera områden som exempelvis kommunikation, social 

interaktion och motorik, samt uppvisat en sensorisk- och kognitiv utveckling. Mukherjee et al. 

menar att förbättringarna som barnen gjorde i kommunikationen ledde till meningsfullhet och 

socialisering samt en minskad beteendeproblematik (44). Detta visar att deltagandet i 

fritidsaktivitet är viktigt för barn med autism som är en vanlig tilläggsdiagnos till Downs 

syndrom. 
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6.2.3 Orsaker till att avstå fritidsaktivitet 

Ett fåtal, 14 (15 %) av barnen i vår studie deltog inte i fritidsaktivitet. Anledningar som uppgavs 

till detta var bland annat brist på resurser (ekonomiska eller tidsbrist), vilket stämmer överens 

med resultatet i studien av Oates et al. som beskriver att faktorer som inkomststatus, tillgång till 

transport samt tidsbrist och bristande stöd från familjen är orsaker till ett mindre deltagande i 

fritidsaktivitet för denna målgrupp (45). Enligt Hedov et al. upplever föräldrar till barn med 

Downs syndrom ofta en ökad stress på grund av vad föräldraskapet för med sig, dessutom har 

dessa familjer ibland en försämrad ekonomisk situation (46). Föräldrarna i vår studie uppgav 

även brist på passande fritidsaktivitet utifrån barnets intresse eller behov. Tidigare forskning 

beskriver vikten av att anpassa fritidsaktivitet efter barnets behov samt vikten av att bryta ned 

aktiviteten så den blir hanterbar för barnet, både för att underlätta och motivera barnet till 

deltagande. Andra hindrande faktorer är enligt Rimmer negativa attityder från omgivningen samt 

dåligt utformade lokaler som inte möter det specifika behovet som denna målgrupp kräver. 

Nedsatt språklig förmåga som är vanligt vid Downs syndrom är enligt Rimmer också en 

hindrande faktor, då detta försvåra förståelsen av regler och instruktioner kring aktiviteten, vilket 

kan begränsa utbudet av passande fritidsaktiviteter (22;47). I resultatet i vår studie uppgav flera 

av föräldrarna att deras barn använde sig av AKK, vilket indikerar att barnen hade en nedsatt 

språklig förmåga. 
 

7. Slutsats  
Ett intressant resultat från denna studie var att barnen med Downs syndrom hade ett 

förhållandevis högt deltagande i fritidsaktivitet och att deltagande i främst fysisk aktivitet hade en 

positiv inverkan på deras utveckling. Resultatet visade också att det fanns faktorer såsom brist på 

resurser hos föräldrarna och brist på passande fritidsaktiviteter som bidrog till att barnen inte 

deltog i fritidsaktivitet. Författarnas förhoppning är att resultatet av denna studie kan vägleda och 

påverka aktörer som anordnar fritidsaktiviteter för barn med Downs syndrom att ta hjälp av 

arbetsterapeuter som genom strategier och interventioner kan hjälpa till och skapa fler 

möjligheter för barn med Downs syndrom att kunna delta i fritidsaktivitet. Arbetsterapeuten utgår 

från människans behov och kan genom sin kompetens anpassa miljön så att den blir fysiskt och 

kognitivt tillgänglig för alla. Arbetsterapeuten kan förskriva olika typer av hjälpmedel, hitta 

lösningar samt stödja människor så att de kan utveckla sina förmågor till att kunna delta i 

aktivitet. Genom arbetsterapeutens unika kunskap kan möjligheter till ett större deltagande i 

fritidsaktiviteter för denna målgrupp skapas. 
 

8. Förslag på fortsatt forskning  
Fritidsaktiviteter för barn med Downs syndrom är i dagsläget ett litet forskningsområde som 

behöver utvecklas. Samhället har en viktig roll i detta då miljön och fritidsaktiviteten behöver 

anpassas och flera aktiviteter behöver skapas för att passa denna målgrupp. Det är alltid den 

vuxna (föräldrar och professionella) som bär ett ansvar i hur delaktiga dessa barn är i aktivitet. I 

denna studie har några fått göra sin röst hörd, men det behövs flera studier som denna. 

Författarna anser att det behövs mer forskning kring barn med Downs syndrom och deltagande i 

fritidsaktivitet. En fråga som också skulle vara intressant i vidare forskning är hur 

arbetsterapeuter arbetar med barn som har Downs syndrom. Likaså skulle det vara intressant att 

studera hur barn med Downs syndrom med tilläggsdiagnosen autism aktiverar sig i fritidsaktivitet 

mer på djupet samt hur fritidsaktivitet kan bidra till utveckling för denna målgrupp. 
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Bilaga 1 

Enkät; Del 1, Bakgrundsfakta 
Frågor om ditt barn, DU kan bara fylla i ett svarsalternativ. 

Vilket kön har ditt barn? 

o Pojke 

o Flicka 

o Annat 

o Vilken ålder har ditt barn? 

…………… år 

 

Har ditt barn någon tilläggsdiagnos? (Om, "Ja" vilken) 

 

…………………………………………………………. 

 

Vilken skolform går ditt barn i? 

o Grundskola 

o Särskola 

o Särskola/träningsklass 

o Annat 

___________________________________________________________________ 

Del 2, Fritidsaktivitet/aktiviteter 
Fritidsaktiviteter är något som barn/ungdomar gör på sin fritid, DU kan bara fylla i ett 

svarsalternativ. 

 

1. Deltar ditt barn i någon typ av fritidsaktivitet 

o JA 

o NEJ 

o VET EJ 

 

2. Om du svarade ”Nej”, vad är orsaken till att ditt barn inte deltar i någon 

fritidsaktivitet/aktiviteter? (OBS, sista frågan, om ditt barn INTE deltar i någon fritidsaktivitet) 

o Brist på resurser (exempel, ekonomiska/tidsbrist) 

o Brist på passande fritidsaktiviteter utifrån barnets intressen 

o Brist på passande fritidsaktivitet beroende på barnets funktionsnedsättning (exempel, 

kommunikation/kroppsfunktion) 

o Annat ………………………………………………………… 

 

3. Deltar ditt barn i mer än en fritidsaktivitet? 

o JA 

o NEJ 

o VET EJ 
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4. Hur ofta deltar ditt barn i fritidsaktiviteter? 

o 3-flera gånger i veckan 

o 1–2 gånger i veckan 

o Mer sällan 

o VET EJ 

 

5. Vilken typ av fritidsaktivitet/aktiviteter deltar ditt barn i? 

o Fysisk (exempelvis, sportaktiviteter, friidrott) 

o Kreativ (exempelvis, teater, konst, musik) 

o VET EJ 

o Annat 

 

6. Vad är det för fritidsaktivitet/aktiviteter ditt barn deltar i? (Skriv specifik aktivitet, exempel, 

fotboll, dans, simning) 

 

…………………………………………………………………………………… 

___________________________________________________________________ 

Del 3, Sammanhang 
I vilket sammanhang utförs aktiviteten, DU kan bara fylla i ett svarsalternativ. 

 

7. Hur genomförs fritidsaktiviteten/aktiviteterna? 

o Tillsammans med andra barn (exempelvis lagsport, teater, körsång) 

o Inte tillsammans med andra barn (exempelvis privatlektioner i musik, ensamsport) 

o VET EJ 

 

8. Till vem/vilken grupp riktar sig fritidsaktiviteten/aktiviteterna till? 

o Barn med någon typ av funktionsnedsättning 

o Alla barn, med eller utan funktionsnedsättning 

o Övrigt/Annat 

 

9. Var genomförs fritidsaktiviteten/aktiviteterna? 

o Skola/fritidshem (efter skoltid) 

o Annan plats som kräver transport med bil, buss eller färdtjänst 

o Annan plats inom gångavstånd 

o Övrigt/Annat 

______________________________________________________________________________ 
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Del 4, Förutsättningar till fritidsaktiviteter 
DU kan bara fylla i ett svarsalternativ. 

 

10. Har ditt barn behov av någon typ av assistans när den utför fritidsaktiviteten? (exempel, 

förälder, personlig assistent) 

o Ja 

o Nej 

 

11. Vilken kommunikativ förmåga har ditt barn? 

o Verbal 

o AKK (Alternativ och kompeletterande kommunikation) 

o Både verbal och AKK 

______________________________________________________________________________ 

Del 5, Val av fritidsaktivitet och utveckling 
Orsak till val av fritidsaktivitet och ditt barns utveckling. DU kan fylla i flera svarsalternativ. 

 

12. Vad är syftet med att ditt barn deltar i fritidsaktiviteten/aktiviteterna? Är det för att ditt barn 

ska utvecklas: 

□ Fysiskt (exempel, hälsa/kroppsfunktion) 

□ Kommunikativt (exempel, språket) 

□ Socialt (exempel, vänner) 

□ Barnet har själv valt att delta i fritidsaktiviteten/aktiviteterna 

□ VET EJ 

 

13. Tycker Du att ditt barn har utvecklats inom nedanstående alternativ efter att det börjat delta i 

fritidsaktiviteten/aktiviteterna? 

□ Fysiskt (hälsa/kroppsfunktion) 

□ Kommunikation 

□ Socialt 

□ VET EJ 

 

 

____________________________Tack för din medverkan!___________________________ 

 


