
                 GMFCS spørreskjema for foresatte 

til barn fra 4-6 år 

 
Vennligst les det følgende og kryss av i én rute ved siden av beskrivelsen som best tilsvarer 

grovmotorisk funksjon hos barnet ditt.  

 

Mitt barn…__________________________________________________________________       

 

   Har vansker med å sitte selv og kontrollere hodet og bolens stilling i de fleste  

       stillinger 
        og har vansker med å oppnå viljestyrt kontroll av bevegelser 

        og trenger spesialtilpasset stol med støtte for å sitte komfortabelt 

        og må bli løftet ved forflytning 

 

 

   Kan sitte selv, men verken står eller går uten betydelig støtte og tilsyn av en 

       voksen 

         og trenger ekstra støtte av bolen for å få best mulig arm- og håndfunksjon 

         og trenger vanligvis hjelp av en voksen for å komme seg av og på stol  

         og kan kanskje oppnå selvstendig forflytning ved bruk av elektrisk rullestol eller blir 

         kjørt rundt i lokalsamfunnet  

___________________________________________________________________________         

 

    Kan gå selv med ganghjelpemiddel (som forover- eller bakovervendt rullator, krykker, stokker, etc) 

       og kan vanligvis komme av og på stol uten hjelp av en voksen 

        og kan bruke rullestol ved forflytning over lengre avstander eller utendørs          

        og har vansker med å gå i trapp eller på ujevnt underlag uten betydelig hjelp 

___________________________________________________________________________  

 

    Kan gå selv uten ganghjelpemiddel, men har vansker med å gå lange avstander 

       eller på ujevnt underlag 
       og kan sitte på vanlig stol og bruke begge hender fritt  

        og kan reise seg fra gulvet til stående uten hjelp av en voksen     

        og holder seg i rekkverk når det går opp og ned trapp 

        og kan ennå ikke løpe og hoppe 
 ___________________________________________________________________________   
 

    Kan gå selv uten ganghjelpemiddel ganske lange avstander utendørs og i  

       ujevnt terreng 
        og kan reise seg fra gulvet eller stol til stående uten å støtte med hendene 

        og kan gå opp og ned trapp uten å holde seg i rekkverk 

        og har begynt å løpe og hoppe                                                                                                         
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