
Børn og Bevægelseskultur

Sansemotoriske 
fokuspunkter 

 for det 1-1½-årige barn

Motorisk 
trivsel

Barnet er nysgerrigt på 
sine omgivelser og viser 
glæde ved at udfordre 

sig selv motorisk 

Tumle 
Barnet har det godt 

med livlige bevægelser og 
kan lide at have hovedet i 

forskellige retninger

Ligge 
på maven

Barnet formår at ligge på 
maven og løfte hovedet 

og brystkassen og støtte 
på hænderne

Rulle
Barnet ruller fra ryg 

til mave og fra mave til ryg 
med eller uden støtte fra 

en voksen

Krybe 
og Kravle 
Barnet kryber og 
kravler på gulv, 
på trapper og 
op og ned af 

møbler

Sidde 
Barnet kommer fra 

liggende til siddende og 
kan sidde stabilt og rank 

på gulv og på stol 
(med mulighed for 

fuld støtte under 
fødderne)

Op at stå
Barnet rejser sig 

ved ting

Gå 
med støtte
Barnet går sidelæns 
med støtte fra ting 

Rejse sig 
Barnet kommer 

fra siddende til stående 
uden støtte og derfra 

tilbage igen
Stå og gå 

Barnet står og går 
selvstændigt

Ned og op
Barnet står frit 
og samler ting 

op fra gulv 
og rejser sig op 

igen

Samle ting 
op

Barnet samler små ting op 
med pincetgreb og 

slipper eller 
kaster 

tingene igen

Trille bold
Barnet leger og 
triller med bold

Tygge 

Spise 
og drikke 

Barnet spiser selv 
med ske og drikker 

selv af kop

Barnet kan tygge mad 
af forskellige konsistenser

Lege 
med sand og 

vand
Barnet kan lide at lege 

med sand og plaske 
med vand 

Berøring
Barnet trives med 

tæt kropskontakt og 
berøring på 

huden

Påklædning
Barnet kan lide 

at få tøj af og på

De sansemotoriske fokuspunkter er udarbejdet som en del af et undervisningsforløb i projektet Børn og Bevægelseskultur i Københavns Kommune, 
august 2016. Materialet er udarbejdet til det pædagogiske personale i Københavns Kommunes dagtilbud. Det er en vejledende guideline for, hvad 
der overvejende kan forventes i forhold til alderen med respekt for, at børn udvikler sig forskelligt. 
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