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GMFCS E&R beskrivelser og illustrasjoner for barn 
mellom 6- og 12-årsdagen

GMFCS NIVÅ  I

Barna går hjemme, på skolen, utendørs og i lokalsamfunnet. Barna kan 

gå opp og ned fortauskanter uten fysisk hjelp og i trapper uten å bruke re-

kkverk. Barna utfører grovmotoriske ferdigheter som løping og hopping, 

men med begrensninger i hastighet, balanse og koordinasjon.

GMFCS NIVÅ  II

Barna går i de fleste situasjoner. Barna kan muligens oppleve vanskeliBarna går i de fleste situasjoner. Barna kan muligens oppleve vanskeli-

gheter med å gå lange avstander, holde balansen i ujevnt terreng, i skrå-

ninger, i folkemengder, på trange steder, eller når de bærer gjenstander. 

Barna går opp og ned trapper og holder seg i rekkverk eller med fysisk 

hjelp hvis det ikke er rekkverk. Over lengre avstander utendørs og i loka-

lsamfunnet kan det forekomme at barna går med fysisk hjelp, håndholdt 

forflytningshjelpemiddel eller bruker rullestol. 

GMFCS NIVÅ  III

Barna går med håndholdt forflytningshjelpemiddel i de fleste situasjoner 

innendørs. Over lange avstander bruker barna et eller annet forflytning-

shjelpemiddel med hjul. Barna kan kanskje gå opp og ned trapper når de 

holder seg i rekkverk og med tilsyn eller fysisk hjelp. 

GMFCS NIVÅ  IV

Barna bruker forflytningsmåter som krever fysisk hjelp eller elektrisk forBarna bruker forflytningsmåter som krever fysisk hjelp eller elektrisk for-

flytningshjelpemiddel i de fleste situasjoner. Hjemme går barna korte avs-

tander med fysisk hjelp eller bruker elektrisk forflytningshjelpemiddel. Når 

barna plasseres kan de bruke et ganghjelpemiddel med bolstøtte hjemme 

eller på skolen. På skolen, utendørs og i lokalsamfunnet blir barna kjørt i 

manuell rullestol eller bruker elektrisk rullestol. 

GMFCS NIVÅ  V

Barna transporteres i manuell rullestol i alle situasjoner. Barna har beg-

renset evne til å holde hodet og bolen opp mot tyngdekraften, og til å 

kontrollere arm- og benbevegelser.   


