Utvärdering
Hoppolek
Upplevelse

Utvecklar sin nyfikenhet
och sin lust
samt förmåga att leka och lära.
Lpfö 98

Sinnes
upplevelse

Självständig
Kropps
-uppfattning

Orsak verkan

Välbefinnande,
med bl.a.
fungerande
magar

Utvecklar sin identitet
och känner trygghet i den
Lpfö 98

Glädje

Stärker jag
-känsla
egenvärde

Lekstund
BARNET

Utvecklar sin motorik,
koordinations förmåga och
Kroppsuppfattning samt
Förståelse för vikten att
Värna om sin hälsa och
Välbefinnande
Lpfö 98

Eget initiativ

Välja

Aktiv

Utvecklande

Utvecklar självständighet
och tillit till sin egen förmåga
Lpfö 98

Motorisk
-träning

Förväntan
Slemlösande

Nyfikenhet

• Barn A
• A tycker om när det händer något, vill inte vara still. Från början tryckte
han på en knapp, den som vibrerar. Det gillar han. Så småningom prövade
han hoppknappen och därefter snurrknappen. Kunde stå en lång stund
nöjd även om han varit missnöjd innan. Efter ett tag sträckte han ut
handen mot knapparna så fort vi kom in i rummet.
• En dag upptäckte jag honom i sin miniwalk vid Hoppolek och han försökte
trycka på knapparna.
• I Hoppolek bestämde han själv vad som skulle hände genom att trycka på
knappen och då skrattade han och kunde ibland trycka på två samtidigt.
Han förstod mer och mer under veckorna vi hade Hoppolek, att den gjorde
som han ville. Man såg verkligen en utveckling vad gäller orsak - verkan
som blir så konkret för honom.

• Barn B
• Har ingen möjlighet att röra sin kropp, svårt att hålla huvudet själv. Kan bra
dagar följa med blicken och ibland röra huvudet lite. I Hoppolek får hon
hjälp att lägga upp händerna på de olika kontakterna. När Hoppolek
vibrationsfunktion är igång sträcker hon sina armar och spänner sin nacke
får upp sitt huvud. Hon ser nöjd ut genom ett litet leende på läpparna.

• Barn C
• Svarade alltid JA och skrattade vid förfrågan om C ville gå till Hoppolek.
Har mycket svårt med grovmotoriken, vill men kan inte använda armar och
händer. I Hoppolek tittade hon på de olika touchkontakterna och försökte
trycka målmedvetet på olika knappar. Bra för hennes mage med olika
rörelser. Har i vanliga fall svårt att påverka vad som ska hända. I Hoppolek
bestämde hon om hon ville lyssna på musik eller hoppa mm. Bra för
hennes självkänsla att kunna påverka själv vad hon vill göra.

• Barn D
• Hoppolek var mycket uppskattad av D, som är på en tidig utvecklingsnivå.
Har svårt att vara aktiv på ett målmedvetet sätt. Vanligtvis rör D armarna i
sidled. När han stod i Hoppolek höll han händerna framför sig, skrattade
och försökte komma åt panelen med touchkontakter igen – och lyckades!
Bra för D med olika rörelser medans han står i ståskalet, hans mage
fungerade under den här perioden utan annan hjälp. Det var också lättare
för honom att få upp slem.

