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Som forælder vil du have en god ide om hvad dit barn kan og ikke kan. Herunder er opført 

en række aktiviteter. Angiv venligst om dit barn kan eller ikke kan udføre aktiviteten. Det 

betyder, at har du set dit barn udføre aktiviteten (eller noget lignende) så kryds af i boksen 

under “JA”. Hvis du ved, dit barn ikke vil være i stand til at udføre aktiviteten så kryds af i 

boksen under “NEJ”. Hvis du ikke er sikker på hvorvidt dit barn kan eller ikke kan udføre 

aktiviteten, så sæt kryds under “VED IKKE”. Besvar venligst alle spørgsmålene. 

Vær opmærksom på at disse spørgsmål vedrører børn i alderen 18 måneder til 4 år. Nogle aktiviteter 

kan være lette, andre kan være svære. De fleste børn på dit barns alder vil ikke være i stand til 

atudføre alle aktiviteterne. 

    
  

EI   
JAH EI TEA 

    
   

1 Kopierer dit barn ting du gør, som at kramme en bamse ? (Prøv 

det, hvis du ikke er sikker, ved at kramme en bamse og derefter 

give den til dit barn. Sig: Nu krammer du bamse) 

   

2 Når du gemmer et stykke legetøj i dit barns påsyn, vil han/hun så 

lede efter og finde det? (Prøv det ved at dække et lille stykke 

legetøj med et stykke stof eller en kop og se om han/hun 

afdækker legetøjet.) 

   

3 Kan dit barn putte en simpel genstand som en firkant eller et dyr i 

den korrekte plads på et puslespil?    

4 Noget legetøj har talrige huller og åbninger med forskellig form 

såsom cirkel, trekant og stjerne. Kan dit barn putte formene i de 

rigtige åbninger? 

   

5 Kan dit barn stable 2 små klodser eller stykker legetøj ovenpå 

hinanden?    

6 Kan dit barn, af sig selv, samle et puslespil eller lignende, hvor 

stykkerne passer sammen?    

7 Hvis ja, kan dit barn gøre dette med et puslespil med ti eller flere 

brikker?    

8 Kan dit barn markere på et papir med spidsen af oliekridt, blyant 

eller tus?    

9 Kan dit barn markere på et papir med spidsen af oliekridt, blyant 

eller tus?    

10 Bladrer eller forsøger dit barn på at bladre i en bog en side af 

gangen?    

Dit barns leg 
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EI   
JAH EI TEA 

    
   

11 Lader dit barn nogensinde som om, at et objekt såsom en klods er 

et andet objekt såsom en bil eller en telefon?    

12 Kan dit barn stable 3 små klodser eller stykker legetøj ovenpå 

hinanden af sig selv?    

13 Lader dit barn nogensinde som om det gør ting? For eksempel ride 

på hest eller lave en kop te?    

14 Kan dit barn skubbe en vogn over gulvet med hjulene på gulvet?    
15 Ser dit barn med interesse på billeder i en bog?    
16 Peger dit barn på billeder i en bog?    
17 Forsøger dit barn at kopiere ting du gør såsom at røre med en ske 

i en kop?    

18 Kan dit barn stable 7 små klodser eller stykker legetøj ovenpå 

hinanden af sig selv?    

19 Peger eller viser dit barn, hvor personer eller ting er, når du 

spørger: “Hvor er lyset?” “Hvor er far?” eller “Hvor er bamse?”    

20 Forestiller dit barn sig nogensinde, at to dukker leger sammen, 

taler sammen eller den ene mader den anden?    

21 Leger dit barn nogensinde rollespilslege med et andet barn, hvor 

det forestiller sig at være en anden såsom mor, far, politimand 

eller sygeplejerske? 

   

22 Spiller dit barn nogensinde spil med et andet barn, der involverer 

at have ture?    

23 Kopierer dit barn nogensinde nogle handlinger kort tid efter 

(indenfor minutter) han/hun har set dem af sig selv?    

24 Kan dit barn hente ting som f.eks. et stykke legetøj fra et andet 

værelse af sig selv, når du spørger?    

25 Ved dit barn, hvor visse ting hører til såsom at hans/hendes 

legetøj hører til i en kasse?    

26 Gemmer eller lægger dit barn nogensinde en kiks (eller snack) til 

side til senere af sig selv?    

27 Har du nogensinde set dit barn samle tre eller flere stykker legetøj 

før han/hun begynder at lege med dem?    
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EI   
JAH EI TEA 

    
   

28 Har du nogensinde set dit barn selvstændigt sortere ting (klodser, 

andet legetøj) i grupper eller bunker, der passer sammen?    

29 Hvis dit barn ønsker noget uden for rækkevidde, finder han/hun 

så en stol eller kasse at stå på?    

30 Når dit barn bruger eller leger med en telefon, taler han/hun så i 

mundstykket og ikke i ørestykket?    

31 Når dit barn drikker af en kop er han/hun forsigtig med at sætte 

den ned og forsøger ikke at spilde?    

32 Forsøger dit barn at dreje dørhåndtag, dreje snurretoppe eller 

skrue låg af og på glas?    

33 Genkender dit barn sig selv, når det kigger i spejlet?    
34 Bruger dit barn nogensinde hans/hendes pegefinger (første 

finger) til at pege eller vise interesse for noget?    

 

 


