
   
Program

AIMS og Bayley

Modul 1: 6. – 7. september 2022
Modul 2: 27. oktober 2022

Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

Idé og formål:
Med AIMS (Alberta Infant Motor Scale) kan man undersøge den grovmotoriske udvikling 
hos børn mellem 1-18 måneder. Det er et kvantitativt måleredskab, der tages højde for 
kvaliteten i bevægelserne.
Med Bayley (Bayley Scales of Infant and Toddler development III, Motor Scale) vurderes 
fin- og grovmotorikken hos børn mellem 1 måned-3½ år. Dette måleredskab er 
kvantitativt.
De to måleredskaber supplerer hinanden og kan med fordel anvendes til at vurdere de 
små børns motorik.

Underviser: 
Charlotte Korshøj, Fysioterapeut, Børnetræningen, Herlev Kommune
Beate Hovmand Hansen, Fysioterapeut, Center for børn og voksne, Furesø kommune

Planlægning: 
Elisabeth Berents, uddannelseskonsulent, Danske Fysioterapeuter



Tirsdag den 6. september

08.30 – 09.15 Ankomst og registrering

09.15 – 09.30 Velkommen
v. Elisabeth Berents

09.30 – 10.00 Præsentation af undervisere og kort præsentation af kursister (med fokus 
på erfaring med brug af de 2 tests)

10.00 – 12.30 Alberta Infant Motor Scale, - AIMS

 Den teoretiske baggrund for testen 
 Målgruppen for testen 
 Opbygning af testen 
 Scoringsregler 
 Relevante forskningsstudier   
 Øvelser i anvendelse af testen i praksis 

Inkl. pause fra 10.30 – 11.00 med kaffe/te og frugt

12.30 – 13.30 Frokost

13.30 – 16.30 Anvendelse af testen i Praksis
 Øvelser ved hjælp af videocases 

Inkl. pause fra 14.00 – 14.30 med kaffe/te og frugt

Onsdag den 7. september

09.00 – 09.15 Opsummering og spørgsmål

09.15 – 12.30 Bayley III, motor scale

 Den teoretiske baggrund for testen 
 Målgruppen for testen 
 Opbygning af testen 
 Scoringsregler 
 Relevante forskningsstudier  
 Øvelser i anvendelse af testen i praksis 

Inkl. pause fra 10.15 – 10.45 med kaffe/te og frugt



12.30 – 13.30 Frokost

13.30 – 15.30 Anvendelse af testen i Praksis
 Øvelser ved hjælp af videocases 

Inkl. pause fra 14.30 – 14.45 med kaffe/te og frugt

15.30 – 16.15 Præsentation af hjemmeopgave, opsamling og afrunding.

Torsdag den 27. oktober

8.30 – 9.00 Ankomst og morgenmad

09.00 – 09.15 Opfølgning fra modul 1

09.15 – 12.30 Fremlæggelse og gennemgang af videoopgaver AIMS

Inkl. pause fra 10.15 – 10.45 med kaffe/te og frugt

12.30 – 13.30 Frokost

13.30 – 15.30 Fremlæggelse og gennemgang af videoopgaver Bayley

 Fortsatte øvelser i begge tests i praksis ved hjælp af videocases

Inkl. pause fra 14.15 – 14.45 med kaffe/te, kage og frugt

15.30 – 16.00 Evaluering og afrunding

          Ret til ændringer forbeholdes.
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