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Målfokuserad träning
Syftet med träningen är att barnen skall öka sina
färdigheter att fungera i sin naturliga miljö i vardagliga
situationer avseende aktivitet och delaktighet.
Träningen är målfokuserad, tidsbegränsad och intensiv
Barnet skall själv aktivt medverka för att hitta strategier för
att kunna delta i aktiviteter som är meningsfyllda för dem.
Målen bestäms i samråd med barn och föräldrar

Målfokuserad träning, forts
En av fördelarna för barnen är att de vuxna i barnens
närhet får ett gemensamt förhållningssätt och att det blir
tydligt för barnen vad som förväntas av dem

Genom att träningen sker i vardagsmiljön ges barnet
många tillfällen till träning under dagen vilket behövs för
att underlätta lärandet

Målfokuserad träning, forts
4 komponenter utgör basen för målfokuserad träning
1) Att sätta meningsfulla mål

2) Ta reda på nuvarande funktionsnivå
3) Interventionens upplägg
4) Utvärdering av resultatet

Teorier och begrepp
Dynamisk systemteori –
Motorik skapas i ett samspel mellan individen, uppgiften och
omgivningen
Motoriskt lärande –
Med motoriskt lärande menas den process som syftar till att
åstadkomma en bestående förändring av motoriskt utförande.

Klassifikation av funktionstillstånd,
ICF
funktionshinder och hälsa (ICF/ICF-CY)

Evidens
I början och mitten 2000- talet gjordes ett flertal studier
avseende målfokuserad träning både i Sverige och andra
länder av tex Löwing, Ekström Ahl och Østensjø
Upplägg och design skiljer sig åt
Sammanfattningsvis kan man säga att det finns en växande
evidens för målfokuserad träning men man vet inte exakt
hur den skall läggas upp för att ge bästa tänkbara effekt.

Mål
För att nå mål måste man sätta mål!
Det skall vara lustfyllt, ha ett funktionellt värde och motivera
barnet till aktivitet.
Individuella mål
S – Specific, Specifika
M – Measurable, Mätbara
A – Achievable, Angelägna
R – Relevant, Relevanta
T – Time limited, Tidsbegränsade

GAS
Goal Attainment Scale

GAS- skalan
-2 Vad barnet gör idag
-1 En liten bit mot målet
0 Det realistiska målet

+1 Lite mera än förväntat
+2 Betydligt mer än förväntat resultat

GAS forts
Exempel
-2 Pelle kan inte sätta på sig strumporna

-1 Pelle får hjälp att sätta strumpan på framfoten, drar upp
0 Pelle sätter på sig strumporna en gång per dag
+1 Pelle sätter på sig strumporna två gånger per dag

+2 Pelle sätter alltid på sig strumporna själv

Målgrupp
• Barn med CP skador och deras familjer
• GMFCS I-IV

• Förmåga att ta instruktioner och medverka aktivt i
träningen
• Oftast barn i förskoleåldern

I Målfokusrad träning ingår:
• Utbildning till nätverket runt barnet
• Kartläggning av barnet
• Välja målområden och sätta individuella mål
• Gruppträning 10-12v
• Barnet tränar dagligen i sin miljö

• Handledning till nätverket runt barnet
• Träningsdagbok
• Utvärdering

Användning av GMFM och PEDI för målsättning och utvärdering
tillsammans med GAS

Funktionell träning
• Barnet tränar i vardagliga aktiviteter efter
sina förutsättningar
• Barnets utveckling sker i både i det
sociokulturella sammanhanget och genom
att barnet utforskar sin omgivning
• Barnet utmanas att aktivt medverka för att
hitta strategier för att kunna delta i
aktiviteter

Genom att anpassa lek och vardagssituationer kan man
skapa lagom utmanade uppgifter som stimulerar barnet
att fortsätta sina rörelseförsök.
Då kommer så småningom de kroppsliga förutsättningarna
att påverkas – barnets koordinationsförmåga och
muskelstyrka ökar.

Vad tränar vi här?
Samspel och kommunikation
Öga hand koordination
Balans
Förmåga att följa instruktioner
Finmotorik

Koncentrationsförmåga
Förmåga att välja
mm

Planering
8.45-9.15

Av- och påklädning, förflyttning in till gympasalen

9.15-9.30

Samling

9.30-10.00

Enskild aktivitet

10.00-10.15 Saftpaus
10.15-10.45 Grupp aktivitet

10.45-11.00 Avslutning
Förflyttning ut, av- och påklädning
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Att tänka på
• Mål
• Yrkeskategorier

• Förskolans roll
• Nätverket
• Träningsdagbok

• Grupp/individ
• Planering / material
Våga prova!

Att kunna det man kan
en liten stund!
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