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11/2 års udviklingsbeskrivelse. 
 

Dato:________________  Dato barnet er startet på spirer: _________________ 

 

Navn____________________  Fødselsdato_________________ 

 

Legemspleje og selvhjulpenhed 
 Spiser selv med ske 

 Drikker alene af kop 

 Hjælper selv med at tage tøj af 

 

Omverdenen 
 Udviser stor interesse for sine 

omgivelser 

 Er opmærksom på farer, fx. Varm 

mad og er lidt tilbageholdende 

overfor dyr 

 Efterligner voksnes aktiviteter  

”kører bil” og ”laver mad” 

 Kan lokalisere lyde også i andre 

rum         

 

Social og følelsesmæssig 

udvikling. 
 Efterligner voksne, ”rører i kop,” 

taler i telefon” osv. 

 Udtrykker følelser: glæde, vrede, 

jalousi mm. 

 Giver udtryk for genkendelse af 

kendte personer 

 Reagerer på anvisninger der ikke er 

ledsaget af fagter, fx giv mig en 

kop 

 Reagerer på opfordringer fx stræk 

benet, bøj armen. 

 Tager sig til et smertende sted, 

ubevidst. 

 

 

Leg 
 Leger med putkasser 

 Beskæftiger sig med simple 

puslespil 

 Tager del i rundkreds/samling i 

vuggestue/ legestue 

 Trækker bevægeligt legetøj efter 

sig 
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Sprog 
 Udpeger mindst 3legemsdele: Fx 

hvor er din næse? 

 Peger, på opfordring, på det rigtige 

billede i en bog 

 Efterligner med lethed farvel, spise, 

mad osv 

 Efterligner dyr og andet, fx miau, 

brr(bil), tiktak osv 

 Har et ordforråd på 6-10 ord 

 Reagerer på spørgsmål fx: hvor er 

dine sko?  

 

Kognitiv udvikling 
 Genkender en genstand, når det ser 

et billede deraf 

 Iagttager faldende genstande, fx 

noget der falder fra et bord. 

 Bruger ex. En  skammel til at få fat 

på noget 

 Udpeger, på opfordring, en 

genstand blandt andet legetøj. 

 

 

Grovmotorik 
 Går uden hjælp og med god 

koordination 

 Går op og ned af svagt skånende 

bræt 

 Bøjer sig ned for at samle ting op 

 Kan rulle om på maven og rejse sig 

op 

 Klatre op og ned eller over 

forhindringer 

 Løber stift på flade fødder 

 

Finmotorik 
 Kan fører skeen til munden uden at 

spilde( med lidt hjælp) 

 Drikker alene af kop 

 Trækker tøj af selv 

 Stabler, bygger og kan lave tårn af 

2-3 klodser 

 Bruger en hammer eller hamrer 

med klods 

 Kradser med blyant på papir 

 Kan selv tage en stor bold op 

 

 
 


