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1 års udviklingsbeskrivelse. 
 

Dato:________________  Dato barnet er startet på spirer: _________________ 

 

Navn____________________  Fødselsdato_________________ 

 

Legemspleje og selvhjulpenhed 
 Kan holde skeen og komme maden 

i munden – vil gerne selv 

 Forsøger at drikke af koppen alene 

 Samarbejder ved af og påklædning 

 Bider af et stykke rygbrød 

 

Omverdenen 
 Samler ting op for at undersøge 

dem 

 Reagerer på spørgsmål, ”hvor er 

hunden..?” 

 Er reserveret overfor fremmede 

 Forsøger at røre ved dyr eller ting, 

der bevæger sig. 

 Skubber vogn eller stol foran sig, 

men kan ikke komme fri af 

forhindringer. 

 

Social og følelsesmæssig 

udvikling. 
 Følger en mundtlig anvisning, der 

ledsages af fagter 

 Reagerer med forskellige følelser 

på positive el. negative følelser hos 

andre. 

 Kan lide at lave sjov selv 

 Efterligner på opfordring voksnes 

lyde eller bevægelser 

 Udtrykker ved tegn, hvad det 

ønsker 

 Vinker farvel, når nogen forlader 

lokalet 

 Reagerer, når barnets navn bliver 

sagt 

 Sanser både med fingrene og 

munden 

 

Leg 
 Holder af  at tage ting ud af  og 

lægge i dåser 

 Nyder at åbne og lukke 

 Holder gemmeleg med ting 

 Har yndlingslegetøj 

 Er optaget af handlinger der er lidt 

farlige 
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Sprog 
 Viser interesse for bøger og blade 

 Kigger på billeder 

 Pludrer udtryksfuldt 

 Efterligner ord 

 Kalder på fortrukne personer med 

lyde der minder om navnet 

 Kan følge mundtlige anvisninger 

 

Kognitiv udvikling 
 Overfører erfaringer fra en 

situation til en anden 

 Søger efter genstande, der er 

anbragt udenfor dets synsvidde 

 

 

Grovmotorik 
 Sætter sig ned og rejser sig uden 

hjælp fra den voksne 

 Kan stå på et ben, mens det holder 

sig til f.eks. bordet 

 Går med hjælp 

 Kan gå få skridt uden hjælp 

 Går sidelæns ved møbler 

 Kravler i krydsmønster 

 Kan klappe kage 

 

Finmotorik 
 Holder selv koppen og forsøger at 

drikke 

 Spiser selv med ske 

 Laver kradserier på papir 

 Kan tage hue af hovedet 

 Åbner og lukker døre og skuffer 

 Bruger pincetgreb 

 Triller stor bold 

 Stikker fingeren i alle hulrum 

 

 


