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RESUME
Denne bacheloropgaves problemfelt har sit omdrejningspunkt i det afskærmende og beroligende
miljø ”Snoezelen”, der med dets rum, indretning, lys, duft og hjælpemidler skaber rammerne for en
æstetisk sanselig oplevelse for brugeren.
Med observationsmetoden har jeg indsamlet empirisk viden gennem mit praktikforløb
på et dag- og aktivitetscenter i perioden fra marts til juni 2017 på deres ugentlige ture til
Snoezelhuset Helsingør (også kaldt ”Snoezelen”). Her fulgte jeg én af dag- og aktivitetscenterets
brugere, for at undersøge hvorvidt turene til Snoezelhuset kunne bidrage positivt på brugens
opnåelse af mere ro i hverdagen. Observationerne som er nævnt løbende i opgaven, supplerer det
foreliggende teori ved en kvalitativ dybdegående undersøgelse af Snoezelen effekt hos én af deres
brugere samt den tilknyttede pædagogs rolle i samarbejdet.
Projektets teori vil tage sit udgangspunkt i både de naturvidenskabelige og
hermeneutiske paradigmers perspektiver. Den teoretiske analyse omhandler bl.a. en beskrivelse af
Snoezelen, dens historie og videnskabelige grundlag. Der vil blive givet en karakterisering af de
kompetencer pædagogen, som hjælper brugeren i Snoezelen skal besidde. Sidst, vil teoriafsnittet om
sanseintegration fylde en hel del af opgavens omfang, da man i Snoezelen ofte anvender
sanseintegration som pædagogisk værktøj.
Opgavens diskussions- og perspektiveringsafsnit vil rette et udviklingsblik mod det
normaliseringssyn, som har præget det pædagogiske felt med en supplering af nye perspektiver
hvor forståelsen for forskellighederne og retten til at udfolde sig individuelt vil benævnes. Der vil
her bl.a. uddybes, hvilke elementer der skal til for at kunne give brugeren mere plads, mindre
struktur og planlagt indhold, hvilket er med til at give brugeren bedre betingelser for
brugerindflydelse, selvforvaltning samt et større frirum i hverdagen.
Opgaven afsluttes med en konklusion, hvor problemformuleringen vil blive besvaret.
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FORORD
Bachelorprojektet bygger på en interesse, som startede i 2013 i forbindelse med et kursus i
Snoezelhuset Helsingør gennem mit studiearbejde som handicaphjælper for Fredensborg
Kommune. Kurset gav en nysgerrighed på videre udforskning.
Da vi i 4. praktik havde mulighed for selv at finde et praktiksted, tog jeg derfor
kontakt til dag- og aktivitetscenteret kendt for deres ugentlige ture til Snoezelhuset Helsingør med
deres brugere. Jeg ville her kunne forfølge min interesse for emnet samt få lov til at udforske og
undersøge Snoezelhusets effekt gennem egne observationer.
Det at bachelorprojektet bygger på en ”egeninteresse” (jf. Larsen og Tireli, 2015, s.
17), har skabt en stor drivkraft og motivation gennem hele forløbet, hvor jeg i høj grad har haft lyst
til at arbejde med, fordybe mig i og få mere viden om problemstillingen.
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1. INDLEDNING
I det pædagogiske arbejde indenfor specialområdet har pædagogikken længe været præget af et
“normaliseringssyn”. Et normaliseringssyn hvor brugeren skal normaliseres gennem træning og
pædagogiske handleplaner. Fokus er her rettet mod at gøre den enkelte så “normal” som muligt bl.a.
ved brug af skemalagte- og forhåndsstrukturerede trænings- og handleplaner. (Clausen; Holm,
Jørgensen, 1995, s. 70) Mit projekt retter et udviklingsblik mod dette normaliseringssyn og søger at
øge forståelsen for forskelligheder og retten til at udfolde sig individuelt.
For at kunne opnå ovenstående udvikling for den pædagogiske praksis kan man tage
udgangspunkt i ”Snoezelen”. En rekreations- og afslapningsmulighed, som danner rammen for, at
brugeren bedre vil kunne udtrykke og tilfredsstille egne behov. Opholdet i Snoezelen kan beskrives
som et frirum, hvor forpligtelsen overfor de daglige gøremål og strukturer som brugeren ellers
oplever i sin hverdag, ophæves. Snoezelen er kendetegnet ved, at kunne skabe en kontrolleret
sansemæssig oplevelse, med intentionen om at gøre dét at sanse positivt og trygt hvor der
derigennem vil kunne skabes bedre betingelser for velvære, ro og frirum. Med dette udgangspunkt
vil jeg i opgaven besvare nedenstående problemformulering:

1.1 Problemformulering
Jeg ønsker at undersøge, hvordan pædagogen med udgangspunkt i det afskærmende og
beroligende miljø ”Snoezelen” kan hjælpe mennesker med fysiske og/ eller psykiske
funktionsnedsættelser til at opnå mere ro og frirum i hverdagen.
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1.2 Læsevejledning
Bachelorprojektet tager udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling. Jeg vil her ud fra en
empirisk og teoretisk analyse redegøre for, hvordan pædagogen med udgangspunkt i det
afskærmende og beroligende miljø ”Snoezelen” kan hjælpe mennesker med fysiske- og/ eller
psykiske funktionsnedsættelser til at opnå mere ro og frirum i hverdagen.
I mit videnskabsteoretiske afsnit vil jeg inddrage viden om de udvalgte teoretiske
retninger, primært neurovidenskab og hermeneutik, for at redegøre for opgavens teoretiske grundlag
samt problematisere hvordan de har hver deres særlige fokusområde og udsigelsesbegrænsninger.
Empiriafsnittet indeholder en beskrivelse af problemstillingens professionsfaglige
relevans, en redegørelse for min egen indsamling af empiri og overvejelser herfor.
Det efterfølgende metodeafsnit giver en faglig argumentation, vurdering og
begrundelse af den valgte observationsmetode, som er blevet anvendt til indsamling af empiri.
Afsnittet bearbejder etiske overvejelser om, hvad det vil sige at undersøge en pædagogisk praksis.
Der vil her blive redegjort for den position og rolle man indtager som studerende i denne form for
praktik. Sidst vil der i afsnittet blive redegjort for at analysens teori er baseret på et litteraturstudie.
I min analyse af den valgte teori vil projektets professionsfaglige problemstilling
identificeres, afgrænses og undersøges, hvor der vil blive gjort rede for kendt viden, grundlæggende
processer og færdigheder. Evidens og faglig argumentation hviler på udvalgte teorier og
internationale forsknings- og udviklingsresultater, som er af relevans for problemstillingen. Den
udvalgte teori er med til at identificere og fagligt vurdere de muligheder for udvikling og
kvalificering af den pædagogisk praksis indenfor problemstillingens emne. Knyttet til
teoriafsnittene er der henvist til sammenhænge til den empiriske viden, der er indsamlet gennem
praktikforløbet.
Diskussions- og perspektiveringsafsnittet indeholder en kobling til sociale-,
institutionelle- og samfundsmæssige forhold, hvor der gives faglige argumenter, for at
problemstillingen søger en udvikling indenfor den nuværende pædagogiske praksis med en
supplering af nye perspektiver og værdier.
Billederne som optræder løbende gennem opgaven er særligt udvalgt med formålet
om visuelt at hjælpe læseren til en større forståelse for problemstillingens indhold. De fleste af disse
er taget af mig gennem mine observationsture i Snoezelhuset, de resterende kommer fra bøger eller
tidskriftsartikler.
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2. VIDENSKABSTEORI
Mit projekts problemfelt har bl.a. sit udgangspunkt i neurovidenskaben, som har et tilhørsforhold til
den naturvidenskabelige forskning. Genstandsfeltet er her dens biologiske og genetiske fundament,
hvor videnskaben forsøger at generalisere og finde almene lovmæssige sammenhænge via
eksperimentelle og kvantitative metoder. Forskningsfeltet indenfor denne videnskab knytter sig til
hjernen, ofte med udgangspunkt i den skadede hjerne (Ringsmose og Harsløf, 2009, s. 14) og søger
bl.a. at give svar på, hvordan komplicerede hjerneprocesser påvirkes i større eller mindre grad.
(Thybo, 2013, s. 34) Da målgruppen for projektet er en gruppe af mennesker, hvor deres
hjerneprocesser er påvirket grundet deres handicap er denne videnskab relevant.
Hertil kan nævnes Ergoterapeut Birgitte Christensen Gammeltoft, som beskriver i
bogen ”Sansestimulering for at bedre sanseintegration hos voksne – en praksisbeskrivelse” (2009),
at det er væsentligt, at de fagpersoner som udfører arbejde i Snoezelen, har viden om
neurovidenskaben. Deres viden skal være formet af en forståelse for effekten af de processer og
påvirkninger, som sættes i gang hos brugeren, når denne opholder sig i Snoezelen. Gammeltoft
pointerer bl.a. at uden en grundlæggende viden om neuroanatomi og – fysiologi, vil det ikke være
muligt i lige så høj grad at graduere og justere sanseindtrykkene for brugeren. (Gammeltoft, 2009, s.
9)

Peter Thybo, Sundhedsinnovator i Ikast-Brande Kommune og Specialist i Sundhedsfremme og
Forebyggelse forklarer og anbefaler i sin bog ”Neuropædagogik, Hjerne, liv og Læring”, at man i
det pædagogiske arbejde med neuroanatomi og – fysiologi, inddrager både pædagogikken og
kognitive videnskaber, som ramme for hjernens funktioner og funktionsnedsættelsernes betydning.
Her vil den neuropædagogiske intervention særligt tage udgangspunkt i mennesker med
neuropsykologiske vanskeligheder, som enten er skabt af medfødte eller erhvervede
funktionsnedsættelser i hjernen. (Thybo, 2013, s. 24)
Thybo nævner her, at den pædagogiske del af neuropædagogikken kræver mere end
blot viden om hjernens funktion. Han pointerer, at det kræver kompetencer af stærk faglig viden om
pædagogik og knytter sig til menneskelige kvalifikationer som empatisk indføling, intuition og
evnen til at kunne etablere en god og motiverende relation, hvor eksempelvis pædagogen har en god
fornemmelse af situationen og brugeren. (Thybo, 2013, s. 31)
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Igen er dette relevant for projektets problemstilling, da brugergruppen som tages afsæt
i er mennesker med neuropsykologiske vanskeligheder skabt af medfødte funktionsnedsættelser i
hjernen.
Thybo beskriver endvidere, at det vil gavne neurovidenskaben hvis denne suppleres med en
konstruktivistisk tankegang: At mennesket har en fri vilje der har med andet og mere end
naturvidenskab at gøre. En tankegang hvor personens ”indre logik og motiv” skaber
meningsindhold og en efterfølgende handling derpå.
Nævnt i ovenstående så kræves det, at hvis man som fagprofessionel arbejder med
mennesker med fysiske- og psykiske handicap, er empati og tilhørende indfølingsevne nødvendig,
for at kunne indkredse sig det andet menneskes mening, syn eller fortolkning af en oplevelse og de
handlinger som denne udfører. Dermed tilføjer Thybo altså et hermeneutisk perspektiv, hvilket er
grundfæstet i det humanistiske og samfundsvidenskabelige paradigme hvor relationerne og
fortolkningerne dominerer. (Collin og Køppe, 1998)
Opsummeret vil bachelorprojektet hente sin teori fra både neurovidenskaben og hermeneutikken,
hvor de forskellige teoretiske perspektiver og indfaldsvinkler bidrager med hver deres særlige
perspektiver på verden.
Kort opridset kan forskellen mellem de to videnskaber forklares ved, at
naturvidenskaben vil forklare og ser mennesket som et biologisk væsen hvoraf hermeneutikken vil
forstå og se på mennesket som et fortolkende, oplevende og intentionelt væsen set fra en
eksistentiel og narrativ vinkel. (Thybo, 2013, s. 32)
I denne sammenhæng forklarer Thybo at problematikken opstår ved, at det to videnskaber er meget
forskellige videnskaber og kræver et bindeled. Kognitiv psykologi er dette led ifølge Thybo.
Kognitiv psykologi er del af almenpsykologien, hvor man studerer hvordan de intellektuelle
processer tager sig ud i hjernens systemer. De intellektuelle processer kan eksempelvis tage form af
det at opfatte og fortolke sanseindtryk, tænkning, visualisering og knytter sig til menneskets læring
og adfærd i sociale kontekster. (Thybo, 2013, s. 33) Da videnskaben her er relevant for
problemstillingens undersøgelse, vil jeg derfor inddrage den kognitive psykologi særligt i
forbindelse med min analyse af sanseintegration.
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3. EMPIRI FRA PRAKTIKSTED
For at besvare problemformuleringen har jeg indsamlet min empiriske viden gennem et
praktikforløb på et dag- og aktivitetscenter for voksne med svære multiple funktionsnedsættelser i
perioden fra marts til juni 2017.
Praktikstedets faglige grundlag er neuropædagogisk med implementering af sanseintegration, som
er et vigtigt element, når man arbejder med mennesker, som har svære multiple
funktionsnedsættelser.
Da dag- og aktivitetscenteret er kendt for at have stort fokus på sansearbejde og
ugentlige ture til Snoezelhuset Helsingør arrangerede jeg praktik dette sted da jeg her kunne få
mulighed for at udforske og få mere viden om Snoezelhusets effekt og grundlag. Under for-besøget
indgik jeg en aftale med praktikstedet om, at jeg kunne få lov til at følge én af deres brugere i
Snoezelhuset Helsingør. Derudover ønskede praktikstedet, at jeg ville kunne hjælpe dem med at
undersøge hvorvidt turene til Snoezelhuset kunne bidrage positivt på brugerens
adfærdsproblematikker. Dermed var dette starten på et samarbejde etableret på baggrund af et
fælles interesseområde.

3.1 Case
Mine observationer tager udgangspunkt i en af dag- og aktivitetscenterets brugere (case) på hans
ugentlige ture til Snoezelhuset Helsingør. Brugeren er en ung mand med autisme spektrum
forstyrrelse, som mangler sprog, har vanskeligheder med at mærke sig selv, sine sanseoplevelser og
giver udtryk for en indre uro.
Personalet havde erfaret gennem en længere periode at brugeren ikke viste tegn på at trives. Et
spontant besøg i Snoezelhuset havde vist mærkbar effekt på at skabe ro hos brugeren og derfor
ønskede personalet, at undersøge om kontinuerlige besøg i Snoezelhuset kunne være en permanent
løsning for brugeren. Af relevans for både bachelorprojektet og i praktikstedets interesse indgik vi
en aftale om, at jeg kunne bidrage som en slags ressource for, at afdække om opholdene i
Snoezelhuset kunne være en løsning for deres bruger.
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4. METODEAFSNIT
4.1 Observation og metoderefleksion
I min udforskning af den pædagogiske praksis ved besøg i Snoezelhuset med praktikstedet
benyttede jeg mig af den praksisnære observationsmetode.
Hertil kan nævnes Svend Brinkmann, Professor i almenpsykologi og kvalitative
metoder på det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet, som beskriver vigtigheden af, at man
forholder sig til nogle grundlæggende etiske overvejelser og retningslinjer inden man påbegynder
sin undersøgelse generelt.
Ifølge Brinkmann er det af væsentlig karakter, at man i den pædagogiske praksis gør sig
overvejelser omkring hvordan undersøgelsen gennemføres på den mest ansvarlige og hensynsfulde
måde. Derfor var min undersøgelse struktureret ved, at oplevelsen skulle være så tryg for brugeren
som muligt. For at sikre en følelse af tryghed for brugeren valgte jeg det store forsamlingsrum i
Snoezelhuset med den tilhørende kuglemadras, da det var her hans tidligere positive oplevelse
havde fundet sted. Det var her vigtigt, at samspillet mellem pædagogen og brugeren var vægtet højt
da brugeren var meget afhængig af støtte og hjælp. Under hele observationsforløbet var brugerens
motivation og det, at han havde lyst til at være i Snoezelhuset prioriteret højt, hvilket vil sige, at
besøgene i Snoezelhuset har været lystbetonet og på brugerens præmisser.
Brinkmann uddyber i sin bog ”Kvalitativ udforskning af hverdagslivet” (2013) nogle
problemområder, som man løbende bør forholde sig til og reflektere over i sin udforskning af den
pædagogiske praksis. Problemområderne består bl.a. af fortrolighed og den forskerrolle, som man
via sin rolle og position indtager.
I forhold til fortrolighed var det vigtigt, at jeg tog hensyn til hvem fra praktikstedet og
fra studiet der måtte få adgang til den information, min empiri bestod af og at brugeren, som jeg
fulgte, blev sikret anonymitet. (Brinkmann, 2013, s. 55) F.eks. i udtalelsen fra
pædagogmedhjælperens oplevelse og i mine observationsbeskrivelser (i bilag) er brugerens navn
anonymiseret. Praktikstedets navn og lokalitet er heller ikke nævnt.
I forhold til overvejelser og refleksioner af den ”forskerrolle” som jeg indtog, så er det
ifølge Brinkmann vigtigt, at man drøfter og får afklaret, hvordan man positionerer sig selv i
relationen til praktikstedet. (Brinkmann, 2013, s. 57)
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I relation til dette anbefaler Eva Gulløv og Susanne Højlund, undervisere og forskere ved Det
Pædagogiske Universitet i bogen ”Feltarbejde blandt børn. Metodologi og etik i etnografisk
børneforskning” (2010), at man som studerende i denne form for praktik går bort fra at indtage den
typiske rolle som værende studerende-i-praktik til i stedet at indtage rollen som det de kalder ”den
atypiske voksne”.
I rollen som den atypiske voksne ligger betydning af, at man skal forsøge at undgå at
blive forvekslet med det øvrige personale på praktikstedet. Rollen her søges ved at aflæse de andre
pædagogers roller og positioner for dermed at optræde ”atypisk”. Gulløv og Højlund forklarer, at
ved at optræde ”atypisk” kan man bevidstgøre feltets forestillinger om ”det typiske”. Man bliver så
at sige ikke identificerbar med personalet, hvilket Gulløv og Højlund forklarer, kan være givende
for forskningsprocessen. Gennem rollen som den atypiske voksne kan man få en viden om hvilke
fortolkningsmuligheder der på praktikstedet tages i brug og som giver svar på hvilke typiske
forestillinger, der hersker på stedet. (Gulløv og Højlund, 2010, s. 104)
Gulløv og Højlund beskriver også i denne sammenhæng vigtigheden af, at man som
studerende gør sig overvejelser om, hvad kernen i feltarbejdet er. Feltarbejde er en relationel, social
proces, som er afhængig af, at man er nysgerrig og undervejs undersøger, hvad man med sin
tilstedeværelse kommunikerer. I relation til dette kan nævnes den norske antropolog Cato Wadels
udsagn fra 1991 om, at data konstrueres gennem sociale relationer og at man bliver ”sin egen
informant”, hvor man selv er med til at skabe, ændre og eksperimentere med relationer og roller.
Dette relationsarbejde i sig selv vil kunne producere information, forklarer Wadel. (Gulløv og
Højlund, 2010, s. 112)

For at vende tilbage til Brinkmann så fremhæver han også en anden etisk overvejelse, som
omhandler hvordan ens projekt kan bidrage til at forbedre situationen for deltagerne. Som beskrevet
i afsnittet ”Case” så ønskede personalet på dag- og aktivitetscenteret en undersøgelse af, om flere
kontinuerlige besøg i Snoezelhuset kunne være en løsning for at hjælpe brugeren i forhold til hans
uro. Gennem mine observationer var målet altså også, at jeg ville kunne besvare om besøgene i
Snoezelhuset havde en positiv effekt på sænkelse af brugerens uro.
Derudover bidrog jeg også til en anden forbedring ved at producere et fysisk produkt
til praktikstedet, som de kunne drage nytte af. Det fysiske produkt er en bog i hardback format med
konkrete anvisninger til, hvordan man i Snoezelhuset kan arbejde taktilt med brugeren. Bogen giver
endvidere personalet inspiration til at udvide deres praksis i forhold til at arbejde med sanserne i
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Snoezelen. Dette er bl.a. med til at identificere og fagligt skabe muligheder for udvikling- og
kvalificering af den pædagogisk praksis, som problemstillingen tager sit udgangspunkt i.
Jeg har kaldt denne bog for ”Brugervejledning til taktile aktiviteter i Snoezelhuset” og
er udfærdiget på baggrund af international- og udenlandsk litteratur. Bogen er vedlagt som bilag i
pdf i opgaven og vil blive præsenteret til den mundtlige præsentation.

Det fysiske produkt - Bogen: ”Brugervejledning til taktile aktiviteter i Snoezelhuset”

4.3 Et litteraturstudie
Opgavens udvalgte teorier kan ses som et litteraturstudie. Formålet bag et litteraturstudie er at
belyse og indsamle den eksisterende internationale- og udenlandske viden om problemstillingen.
(Sundhedsstyrelsen, 2005, s. 6)
Det at finde relevant litteratur til bachelorprojektet har været en tidskrævende og
udfordrende proces, da problemstillingen dækker et emne, som er på trods af dets udbredelse og
efterspørgsel, endnu ikke er alment kendt. Eksempelvis når jeg har nævnt Snoezelen har reaktionen
ofte været et løftet øjenbrun og med efterfølgende spørgsmål som ”Snoezelen, hvad er dog det?”
Den danske faglitteratur, som beskriver Snoezelen har altså været begrænset, hvor der
kun har været to bøger, som har været aktuelle og relevante for opgavens teoretiske uddybning af
problemstillingen. Derfor har jeg primært anvendt udenlandsk litteratur, hvor udbuddet for relevant
viden og forskning er langt mere mangfoldigt. Specielt det internationale netværk for Snoezelen
kaldet International Snoezelen Association/ ISNA har været en stor hjælp i processen for at kunne
finde relevant og evidensbaseret viden til bachelorprojekt.
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Mit projekt er sammensat på baggrund af neurovidenskabelige- og hermeneutisk
orienterede tilgange. I opgaven har jeg redegjort for forskningsstudier, som dokumenterer ved hjælp
af neurovidenskabelige eksperimentelle og kvantitative metoder at Snoezelen er med til at skabe ro
hos den pågældende bruger. Samtidigt refererer jeg til et hermenutisk perspektiv, hvor jeg inddrager
teorier, som beskriver, at Snoezelen kan være med til at etablere og udvikle interaktion, hvilket kan
styrke samværet pædagogen og brugeren i mellem. At projektet har bevæget sig ind på både
neurovidenskabelige og hermeneutiske perspektiver gennem dens teori har supplereret de
muligheder jeg har haft for, at undersøge og analysere problemstillingen.
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5. ANALYSE GENNEM TEORI OG EMPIRI
5.1 Snoezelen
Snoezelen er navnet på en aktivitet efter Hollandsk koncept, der tager sit udgangspunkt i sanselige
oplevelser. Det hollandske ord ”Snoezelen” er en sammentrækning af ordene ”snuffelen og
doezelen”, som oversat til dansk betyder at ”snuse” og at ”døse”.
Med begrebet at snuse ligger betydningen af at bruge en eller flere sanser aktivt for at
få informationer fra omverdenen. At døse er ensbetydende med at skrue ned for bevidstheden.
Snoezelen tager form af et fysisk miljø som bla. med dens rum, indretning, lys, duft, hjælpemidler
skaber rammerne for en æstetisk sanselig oplevelse for brugeren. (Eijgendaal, 1991, s. 15)
Kravene til et rum i Snoezelen er bl.a., at dette har en temperatur på 22-24 grader, god
ventilation, behagelig duft, lys som er indstillet til formålet, komfortable sidde- og liggeforhold,
rette madrasser, puder og tæpper i forskellige størrelser. Snoezel rummet skal være designet, så der
skabes en rar atmosfære brugeren kan mærke ligeså snart, at han eller hun træder ind i rummet.
(Mertens, 2008, s. 45)

Egne billeder fra Snoezelhuset Helsingør

I magasinet ”ViPU viden: om psykiatri og udviklingshæmning, Center for Oligofrenipsykiatri,
beskrev Journalist Jannik Stanley Nielsen i 2010 en visuelt rammende beskrivelse af Snoezelhuset:
“Der er farver til enhver stemning og musik der matcher farverne. Der er fred. Der er frihed. Der er rum, plads
og ro til at lytte til din egen indre stemme og de behov, som du normalt ikke mærker. Der stilles ingen krav, når du
træder ind i et Snoezelrum. Her er absolut ingen stress og du bestemmer selv, hvad du vil opleve.” (Stanley
Nielsen, 2010, s. 5)
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Grundtanken bag Snoezelen er at skabe rammerne for en kontrolleret sansemæssig oplevelse. Via
freden og roen i rummet skærmes der af for de normale og udefrakommende påvirkninger og man
kan selv bestemme arten, intensiteten og styrken af sansepåvirkninger.
I samværet med pædagogen får brugeren mulighed for at opleve opholdet som
overskueligt og trygt, ved at sanse gennem eksempelvis sit taktile system (berøring, tryk, varme og
kulde osv.), muskelbevægelser, balancesans, syn og hørelse. (Holm, Holst, 2002, s. 107)

5.2 Snoezelens historiske baggrund
Den første teori omkring Snoezelen blev udviklet i midt 70’erne, hvor to amerikanske psykologer
Cleland og Clark i 1966 så gode resultater ved anvendelse af sensorisk stimulation hos brugere som
enten led af hyperaktivitet, autisme eller fysiske og/eller psykiske handicap. (Mertens, 2008, s. 10)
Ideen om sensorisk stimulation bredte sig til Holland, hvor terapeuten Ad Verheul og
musikpædagogen Jan Hulsegge begyndte at grundlægge ideen om Snoezelen som en såkaldt
spontan aktivitet med et rekreativt formål for mennesker med alvorlige psykiske handicap. I 1978
opsatte de et særligt sensorisk (sensorisk; at arbejde med sanser) telt fyldt op med redskaber og
hjælpemidler, der kunne stimulere evnen til at se, lugte og høre, her med ønsket om at opnå en
respons fra mennesker som havde alvorlige psykiske handicap. Ideen blev til en succes, hvilket
resulterede i, at Verheul og Hulsegge begyndte at udbygge og udvikle ideen om Snoezelen.
(Mertens, 2008, s. 9)
Siden de første initiativer i Holland begyndte interessen at spredes til England,
Sverige og Canada fra 1980’erne og siden 1990’erne til lande som Belgien, Norge, Australien,
Japan, USA og Danmark. I dag betyder det, at Snoezelen anses som en velanset og populær.
Eksempelvis er der optalt 1600 Snoezel-rum i Tyskland (Mertens, 2008, s. 10) og i Danmark findes
der mere end 300 sanserum. (Stanley Nielsen, 2010, s. 5)

14

Bachelorprojekt

Pædagoguddannelsen Campus Carlsberg

I

UCC

Juni 2017

5.3 Teoretisk model over Snoezelen
Nedenstående model beskriver de væsentligste styrker ved Snoezelen:

Fra ”Liv og Kvalitet i omsorg og Pædagogik”, Per Holm, Jesper Holst, Søs Balch Olsen, 2002, s. 109

Fysisk; At sanse
Snoezelhuset er udviklet og indrettet til, at øge brugerens mulighed for at slappe af og derved kunne
åbne op for sine sanser, hvor muligheden for at kontrollere og regulere forskellige
sansepåvirkninger forbedres. Pædagogen skal være opmærksom på, at brugeren ikke oplever
stimulationen som ubehagelig og sikre at der er en tryg og harmonisk ramme for samværet. (Holm,
Holst, 2002, s. 107)
Psykologisk; At være sammen
Snoezelhuset er skabt til at kunne skabe rammerne for, at brugeren kan opleve glæde og afslapning.
Miljøet i huset skaber en grundstemning, som kan bidrage til relationsdannelse brugeren og
hjælperen imellem. Lysten til at kommunikere forbedres og der er plads og rum til væren, accept,
ligeværd hvilket fodrer bedre betingelser for brugerens lyst til at udtrykke sig, tage initiativ og stille
krav. (Holm, Holst, 2002, s. 107)
Æstetisk; at opleve
Opmærksomheden flyttes fra en kravbetonet pædagogisk aktivitet til glæden ved den æstetiske
oplevelse i Snoezelens rum, hvor harmonien mellem brugeren og det fysiske miljø står i centrum.
Effekten hos brugeren kan beskrives med begreber som ”afslappethed”, ”tættere samvær”,
”harmoni” osv. (Holm, Holst, 2002, s. 107)
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5.4 En stigende interesse for Snoezelen
Maurits A. Eijgendaal forfatter til bogen ”Snoezelen – også en måde at være sammen på.” (1991)
forklarer, at mange brugere med psykiske handicap oplever, at de helt basale dagligdags oplevelser
kan virke overvældende, uforståelige og skræmmende. Dette medfører, at brugeren måske ”lukker
af for sanserne og lukker omverdenen ude” og kan isolere sig i sin egen indre verden.
Eijgendaal forklarer, at dette bl.a. kan forringe kommunikation og kan have
sammenhæng med selvskadende adfærd. Som han beskriver, så kan indelukketheden betyde at
kræfterne i underbevidstheden, drifterne og følelserne, bliver så stærke, at brugeren bider sig selv,
trækker hår ud eller slår sit hoved mod væggen. (Eijgendaal, 1991, s. 34)
Her bliver Snoezelen relevant i forhold til, at kunne hjælpe brugeren med at sortere og
regulere udefrakommende påvirkninger, som gør oplevelsen mere overskuelig, forståelig og mindre
skræmmende. I dens rum og med dens faciliteter skærmer man af for normale udefrakommende
påvirkninger og bestemmer selv arten, styrken og intensiteten af sansepåvirkningerne. Det er derfor
muligt at gøre det at sanse til en positiv oplevelse. (Eijgendaal, 1991, s. 20)
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5.5 Videnskabelige begrundelser for Snoezelen
Snoezelens udbredelse og efterspørgsel har betydet, at man har etableret en særlig Snoezel afdeling
på Humboldt Universitet i Berlin, hvor der forskes i Snoezelens effekt af opnåelse af ro, afslapning,
udvikling og vækst. (Mertens, 2008, s. 7) Tilknyttet denne afdeling på universitetet er professor og
forsker Krista Mertens, som har publiceret forskningsartiklen ”Snoezelen – in action” (2008) på
International Snoezelen Association/ ISNA.
Mertens beskriver i artiklen, at Snoezelen kan anvendes som middel til at skabe
velbehag og afslappende effekter. De særlige remedier og udstyr installeret i Snoezel-rummet,
influerer og påvirker adfærden hos brugeren. (Mertens, 2008, s. 13)
I artiklen redegøres der bl.a. for studier i Snoezelens effekt, som beviser
kardiovaskulære ændringer, dvs. nedbringelse af hjerterytme og af det arterielle blodtryk, og
forbedringer af åndedrættets volumen og åndedrættets længde hos forsøgsdeltagerne. (Mertens.
2008, s. 129) Derudover påvises, at forsøgsdeltagernes højre del af hjernen er mere aktiv. I højre del
af hjernen finder man følelser og indtryk, som er betydende for en persons oplevelse af velbehag og
afslapning. Derudover beskrives i artiklen, at ophold i Snoezelen kan være med til at etablere og
udvikle interaktion og implicit altså styrke samværet. (Mertens, 2008, s. 20)
Som beskrevet i det videnskabsteoriske afsnit er mit projekt sammensat på baggrund af en
neurovidenskabelig- og hermeneutisk orienteret tilgang. Som der redegøres for i ovenstående, så
dokumenterer artiklen at der på et neurovidenskabeligt grundlag, via eksperimentelle og
kvantitative metoder og redskaber, er blevet påvist at forsøgsdeltagernes højre del af hjernen viser
mere aktivitet ved ophold i Snoezelen. Som nævnt i ovenstående er højre del af hjernen forbundet
med oplevelse af velbehag og afslapning. Samtidigt nævnes et hermenutisk perspektiv, idet der i
artiklen beskriver, at Snoezelen kan være med til at etablere og udvikle interaktion, som er med til,
at styrke samværet pædagogen og brugeren i mellem.
Forskningsartikler som Mertens kan understøtte mine resultater fra observationerne i
Snoezelhuset Helsingør. Grundet manglende ressourcer har jeg ikke selv været i stand til at anvende
neurovidenskabelige eksperimentelle og kvantitative metoder og redskaber til dokumentation.
Dermed kan forskningsstudier som Mertens bidrage til min undersøgelse ved at give
neurovidenskabelig evidens bag Snoezelhusets effekt, hvor jeg har prøvet mere kvalitativt gennem
mine observationer at dokumentere de positive effekter som opnåelse af ro, hos brugeren jeg fulgte.
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Jeg har kunnet observere og dokumentere via mine observationer, at kvaliteten af interaktionen
pædagogen og ham imellem er blevet forbedret. Fokus for observationerne har været præget af et
hermenutisk orienteret perspektiv på relationer og samvær.
For at argumentere for dette vil jeg starte med at inddrage en pædagogmedhjælpers
observationsbeskrivelse fra praktikstedet, som kan ses som selve starten og grundlaget for
bachelorprojektets undersøgelse. Nedenstående udsagn dokumenterer en klar effekt på skabelsen af
ro hos brugeren i Snoezelens miljø:
”Jeg havde taget [brugeren] med til Snoezelhuset. Inden turen havde jeg tænkt, at han ikke ville få så meget ud af
det, hvis han gik rastløst rundt, ligesom han gør i gruppen. Jeg gav det alligevel et forsøg og det var helt klart en
succes. Vi gik lidt rundt i huset. Vi var de eneste som var i huset og her var ro. Jeg lagde mig på en madras hvor
underlaget var store kugler. [Brugeren] lagde sig pludselig ved siden af mig, og her lå vi og slappede af i lang tid,
jeg formoder han fandt ro. En ro, som han aldrig har over sig, når han er i gruppen. Her går han for det meste
rundt og siger høje lyde. Jeg forsøgte nogle andre ting med ham i Snoezelhuset, men uden held. Selvom det måske
ikke lyder så stort, at han gik ind og lagde sig på en madras, så var det alligevel ud fra hans forudsætninger stort.”

Fra Snoezelhuset Helsingør. Kuglemadrassen, som ovenstående beskrivelse tager udgangspunkt i.

Mine egne observationer bekræfter ligeså en konstatering af, at brugeren opnåede en mærkbar ro
under sit ophold i Snoezelhuset Helsingør. Jeg fandt, at brugeren gennem det fysiske miljø oplevede
en følelse af afslapning og ro hvilket gav ham mulighed for at åbne op for en æstetisk
sanseoplevelse. Dette er uddybet i afsnittet ”Teoretisk model over Snoezelen”, som karakteriserer
Snoezelens væsentlige styrker. Og som tidligere nævnt i teorien om Snoezelen så skaber Snoezelen
netop rammerne for en kontrolleret sansemæssig oplevelse.
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Jeg noterede mig derudover også ved, at opholdet i Snoezelhuset påvirkede kvaliteten
af pædagogens samspil- og relationsdannelse, da der i det fysiske rum var plads, ro og en stemning,
som gav de rette betingelser for udvikling af dette. I samværet med pædagogen lagde jeg mærke til,
at brugeren var tryg når han oplevede diverse sanseoplevelser. Der kan her henvises til de taktile
sanseoplevelser, han fik af at ligge på kuglemadrassen med sin pædagog. Se bilag: ”Udvalgte
observationer fra Snoezelhuset Helsingør”.
I Snoezelens grundlag ligger også værdien af, at der på forhånd ikke er opstillet bestemte krav og
forventninger til opholdet, hvilket gav bedre muligheder for, at brugeren selv kunne vælge og
udtrykke egne behov og ønsker.
Alt i alt gav min undersøgelse og tilhørende observationer i Snoezelhuset Helsingør
en refleksion af at Snoezelen gav brugeren et frirum, hvor der var plads, ro, ingen krav og brugerens
selvbestemmelse for hvad han ønskede og havde behov for var højt prioriteret. Endvidere gav
forløbet mig en forståelse af, at Snoezelens atmosfære og miljø var meget befordrende for samværet
og interaktionen pædagogen og brugeren imellem. Sidst og meget relevant for problemstillingens
undersøgelse, så bekræftede observationerne at brugerens ophold i Snoezelhuset var meget givende
for hans opnåelse af indre ro.

5.6 Snoezelen og sanseintegration
Sanseintegration er et vigtigt element, når man arbejder neuropædagogisk med mennesker, som har
svære multiple funktionsnedsættelser. Det vil her være relevant at henvise til udviklingspsykologen
og fysioterapeuten Jean Ayres. Jean Ayres er en inspirationskilde for faggrupper verden over og
hendes sanseintegrationsteori har haft stor betydning for arbejdet med og behandlingen af
mennesker med sanseintegrative dysfunktioner. Sansestimulering og sanseintegration er siden da
blevet et pædagogisk værktøj, som er en god og brugbar metode at stimulere brugeren på. (Ayres,
2005, s. 20)
Når Ayres via sin sanseintegrationsteori beskriver en normal udvikling, så vil vores
centralnervesystem og hjerne kunne organisere og sortere de sanseindtryk vi modtager til en
oplevelse, som giver mening. Sansning er energi, som sætter neurale processer i gang ved at
nerveceller bliver aktiveret og stimuleret. Former for energi som kan nævnes er lydbølger, dufte,
muskelaktivitet, berøring og tyngdekraftens påvirkning. Vores centralnervesystem og hjerne vil
organisere disse talløse sanseinformationer til en integreret og hel oplevelse, som altså kan
defineres som sanseintegration. Kort sagt er sanseintegration en organisering, bearbejdning og
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sammenkædning af sanseindtryk til en helhed og det er altså denne integration, som kan omdanne
det at sanse til forståelse og giver deraf mening til det, vi oplever. (Ayres, 2005, s. 25)
Sanseintegration er fundamentet for social adfærd og integrationen vil altså give os mulighed for at
reagere og handle hensigtsmæssigt.
Man ser, at mennesker med multihandicap ofte har vanskeligheder på de områder,
som involverer sanserne, da de ikke har samme betingelser for at integrere deres sanseindtryk.
Ayres forklarer, at hvis man har sanseintegrationsforstyrrelser kan det hæmme ens følelsesmæssige,
kropslige og intellektuelle udvikling og det vil kunne hæmme den pågældende i trivsel, læring og i
dagligdagen. (Ayres, 2005, s. 31)
Ifølge Ayres oplever mange mennesker med svære fysiske- og/ eller psykiske
funktionsnedsættelser verden gennem de tre grundsanser; Den taktile sans/ følesansen, den
proprioceptive sans/ led-muskelsansen og den vestibulære sans/ ligevægtssansen. Derfor, forklarer
Ayres, at det er vigtigt, at vi møder netop møder brugeren her med stimulation af disse tre
grundsanser. (Ayres, 2005, s. 32)
Den taktile sans, som er det største sansesystem, vi har, står i direkte forbindelse med
vores fysiske- og psykiske adfærd. Sansen omfatter hud og slimhinder, berøringssansen,
smertesansen og temperatursansen. Berøring er den mest basale og universelle form for
kommunikation og hudkontakt er derfor helt afgørende for ens sociale, følelsesmæssige, fysiske og
neurologiske udvikling. Det er derfor vigtigt at have kendskab til, at hvis sproget er mistet eller ikke
er udviklet hos brugeren, så er det den taktile sans, som vi skal fokusere på for at opnå kontakt.
(Gammeltoft, 2009, s. 39)
Fysioterapeut Bård Thoresen udgav i 2008 i Magasinet ”UDVIKLING” (2008) en
artikel, hvor han beskriver vigtigheden af kendskabet til hormonet oxytocin, som skabes via den
taktile sans eksempelvis her ved fysisk kontakt og berøring. Thoresen nævner, at produktionen af
oxytocin i kroppen kan lede til en afstressende effekt på bl.a. blodomløb og fordøjelse og virker
stimulerende på indlæringen og hukommelsen samt evnen til at indgå i relationer. Thoresen lægger
vægt på vigtigheden af, at denne viden implementeres af de som arbejder i sociale-, pædagogiskeog sundhedsfaglige sammenhænge. (Thoresen, 2008, s. 30) Derfor har jeg også i mit fysiske
produkt bogen ”Brugervejledning til taktile aktiviteter i Snoezelhuset” lagt vægt på, hvordan man
arbejder med det taktile sansesystem i Snoezelhuset.
I forhold til vores proprioceptive sans, så er denne kendetegnet ved at være de
sanseoplevelser som opstår ved vores musklers sammentrækning og strækning og som hjælper os
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med at bevæge os. Denne sans har et tæt samarbejde med vores taktile sans. Sansen har betydning
for, hvordan vi opfatter, fx hvordan man knapper sin trøje, mærker modstand mod et underlag osv.
Ayres forklarer, at hvis denne sans er dysfunktionel, vil vores muskelbevægelser være langsomme,
kluntede og vi vil bruge flere kræfter. (Ayres, 2005, s. 12)
Den vestibulære sans, ligevægtssansen, har betydning for vores balanceevne og
kendetegner sig ved at være den labyrintagtige knoglestruktur i vores indre øre. Denne sans
omfatter bl.a. vores kropsstilling, retningsfornemmelse, opfattelse og orientering i rummet. Hvis
vores sansesystem på dette område er dysfunktionelt, vil tolkningen af andre sanseindtryk kunne
blive upræcise og nervesystemet vil have svært ved ”at komme i gang”. (Ayres, 2005, s. 17)
I Snoezelhuset havde brugeren mulighed for at arbejde og mærke en effekt på disse tre ovenstående
sansesystemer. Der kan her nævnes min refleksion af gennem observationerne, at brugeren opnåede
en æstetisk sanseoplevelse via rummets blide og naturlige lys, farverne på væggene, tingene,
malerierne og møblerne. Det at brugeren lå på kuglemadrassen i det store forsamlingsrum, at han
mærkede de bløde puder og dyner, som alle havde små tyngdeelementer i sig, var alle med til at
bidrage til en effekt på brugerens taktile-, proprioceptive og vestibulære sansesystemer.

5.8 Kritik og gendrivelse
Teorien bag Snoezelen er først kommet til efter brug i praksis og derfor er udvalgte teorier blevet
knyttet på i takt med dens udvikling. Det betyder, at man ikke kan dække sig ind med én enkelt,
skudsikker teori bag Snoezelen. (Eijgendaal, 1991, s. 5)
Med reference til bogen ”Snoezelen som redskab til et bedre liv? En undersøgelse af Snoezelhusets
muligheder” (Andersen; Backmann; Caspersen, 1998) beskrives der, at Snoezelen repræsenterer en
pædagogisk bølge med mange gode praktiske erfaringer men med mangel af et evidensbaseret
teoretisk grundlag til at støtte sig op af. Samtidigt forklares der, at Snoezelen kan anskues ud fra
forskellige hypotetiske indfaldsvinkler. Ifølge Gyldendals leksikon ”Den Store Danske” ligger i
ordet ”hypotetisk” betydningen af, at noget er antaget eller gældende med visse betingelser.1

1

http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Sprog/Fremmedord/hl-hå/hypotetisk
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For, at rette op på denne kritik vil jeg referere til forskningsstudiet fra 2009 ”Effect of sensory
adaption on anxiety of children with developmental disabilities – A new Approach” udgivet i det
amerikanske internationalt anerkendte forskningsmagasin Pediatric Denistry (vedlagt som bilag).
Studiet dokumenterer, at et adapteret sensorisk miljø med inspiration fra
snoezelmiljøet kan skabe en beroligende effekt hos mennesker med svære til moderate mentale
funktionsnedsættelser under en høj stress situation, som i dette studie er en tandlægebehandling. Et
sensorisk miljø betyder et miljø, som arbejder med sanserne.2
I studiet deltog 16 forsøgspersoner med moderate til svære mentale
funktionsnedsættelser. I studiet blev et konventionelt tandlægerum sammenlignet med et adapteret
sensorisk tandlægerum. Med adapteret sensorisk miljø menes der ændringer på det visuelle,
auditoriske (hørelse), somasensorisk og taktile fysiske miljø i rummet.
De visuelle stimuli var i det adapterede sensoriske tandlægerum ændret med rart, blidt
lys, i modsætning til lyset i det konventionelle tandlægerums, hvor lampen havde fluorescent lys,
som kan beskrives som et hårdt og intensivt lys. Auditoriske- og somasensoriske stimuli havde
forskerne ændret ved, at forbinde en bas vibrator til tandlægestolen i det adapterede sensoriske
tandlægerum mens en helt almindelig tandlægestol i det konventionelle tandlægerum var anvendt.
For den taktile stimulus, så havde forskerteamet specialdesignet et blødt stofstykke med
tyngdeelementer, formet som en sommerfugl, som kunne omslutte og kramme forsøgspersonen og
give denne en følelse af tyngde på kroppen, mens de undergik en tandlægebehandling i det
adapterede sensoriske tandlægerum. I det konventionelle tandlægerum var der intet blødt
tyngdeelement.
For at skabe evidens og troværdighed bag deres resultater anvendte forskerteamet
apparatet (EDA) Electordermal Activity 3. Apparatet målte forsøgspersonernes kropsreaktioner både
mens de undergik tandlægebehandlingen i det konventionelle tandlægerum og i det adapterede
sensoriske tandlægerum. Testresultaterne er blevet opgjort i nedenstående figur.

2
3

http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Sprog/Fremmedord/s-se/sensorisk
https://www.biopac.com/wp-content/uploads/EDA-SCR-Analysis.pdf
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Fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19552227 og vedlagt i bilag4 (Se fodnote)

Den første blok viser ”Arousal”. Arousal betyder vågenhed, opmærksomhed og parathed og er en
vigtig forudsætning for, at hjernen er i stand til at modtage og bearbejde stimuli. (Gammeltoft,
2009, s. 80)
Den anden blok viser ”Relaxation”, som oversat fra engelsk betyder afslappethed.
EDA-Apparatet måler i enheden kohms som figurens resultater er blevet opgjort i. Jo højere en
score i kohms - jo bedre. Som man ser ud fra figuren, så er begge tal for både Arousal og
Relaxation (Afslapning) for det adapterede sensoriske tandlægerum/ Sensory Adapted Environment
langt højere end i det konventionelle tandlægerum/ Regular Environment.
Figuren er dermed studiets dokumentation på, at et sensorisk fysisk miljø kan have en
mærkbar og positiv effekt på adfærd og en betydning for både arousal og følelse af afslapning og
ro.
Studiet kan derfor ses som et bevis for, at hvis Snoezelens terapeutiske miljø, som
arbejder med sanse-sensoriske elementer, implementeres i det fysiske rum, kan det have betydning
for adfærd og den generelle følelse af velbehag og afslappethed hos brugeren. Forskningsstudiet
kan hermed være med til at rette op på den kritik af at Snoezelen mangler dokumenteret evidens.
4 Forskningsstudiet er vedlagt bilag, da hvis man skal have adgang til denne på hjemmesiden, kræver det
betaling.
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6. DISKUSSION OG PERSPEKTIVERING
Afsnittet indeholder en diskussion af, at de traditionelle målsætninger, om at mennesker med
handicap skal leve et liv så nær det normale som muligt kan suppleres med nye perspektiver.
Fra 1950’erne slog en pædagogisk bølge igennem med målsætningen om, at mennesker med
fysiske- og/ eller psykiske funktionsnedsættelser skulle have mulighed for at leve et liv så nær det
normale som muligt. Den pædagogiske bølge kan betegnes som et normaliseringssyn, hvor
brugeren skal normaliseres gennem træning og pædagogiske handleplaner. Fokus er her rettet mod
at gøre den enkelte så “normal” som muligt ved brug af skemalagte og forhåndsstrukturerede
trænings- og handleplaner.
I bogen ”Snoezelen som redskab til et bedre liv? En undersøgelse af Snoezelhusets muligheder”
(1998) behandles nye perspektiver, som stammer fra en kritik af ovenstående normaliseringssyn. En
kritik som særligt ligger på de skemalagte og forhåndsstrukturerede institutionsliv, som forfatterne
bag bogen ikke finder fremmende for brugerens selvforvaltning. De søger i stedet en
grundlæggende forståelse for forskellighederne og retten til at udfolde sig individuelt. Derudover
ønsker de, at brugeren gives mere plads til selv at forme deres tilværelse med mindre struktur og
planlagtmæssigt indhold. (Andersen, Backmann, 1998, s. 20)
Det er dog her vigtigt, at nævne at normaliseringssynet oprindeligt indeholdt ideen om
retten til samme valgmuligheder som alle andre hvilket vi ikke må glemme at implementere i det
pædagogiske arbejde med udsatte grupper i samfundet. Det som vi skal supplere med er at bestræbe
os på at opnå hvad den enkelte bruger selv ønsker og har behov for. (Andersen, Backmann, 1998, s.
22)
Kjeld Fredens, læge og hjerneforsker og forfatter til bogen ”Mennesket i hjernen – En grundbog i
Neuropædagogik” (2012) er også inde på denne diskussion af normaliseringsbegrebet. Fredens
beskriver, at formålet med det neuropædagogiske arbejde er at gøre brugeren så selvhjulpen som
muligt. Tilgangen hertil er funktionstræning og forvaltning af eget liv. Funktionstræning handler
bla. om en basal gennemgang i at vaske sig, tage tøj på osv. Forvaltning af eget liv betyder, at
brugeren lærer at kunne give udtryk for hvad han eller hun ønsker eller har behov for.
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Disse to tilgange skaber et spændingsfelt, hvis brugeren fratages eget initiativ. Dette
kan ske, hvis funktionstræning er præget af for megen instruktion og hvor brugeren ikke blive
inddraget i processen og det hele bliver tilrettelagt.
Fredens nævner her en kritik af, at det øgede inklusionsperspektiv taber mange
mennesker i samfundet og at normaliseringssynet forsøger at gøre alle ens. I stedet understrejer han,
at vi skal arbejde hen mod en udvikling hvor forskellighedens fælles styrke ligger i. (Fredens, 2012,
s. 64)
I den pædagogiske praksis er det forventet, at pædagogen har mål for, hvad brugeren skal have ud
af samværet. I den helt almindelige praksis med perspektivering til brugere indenfor
normalområdet, kan dette være en udmærket metode, men det kan ses at have negative
konsekvenser for udtryksmæssigt svage brugere, hvis hverdagen er præget af planlagte
stimulationsforløb, træningsprogrammer osv.
Kritik af denne er, at brugeren kun i ringe grad kan påvirke det, som sker. Derfor er
det én af reglerne for benyttelse af Snoezelhuset, at man ikke behøver klare pædagogiske mål for
samværet med brugeren men i stedet diffuse mål af typen ”en god situation”, ”vende en stemning”,
”slappe af sammen” osv. (Andersen, Backmann, 1998, s. 67)
Snoezelen, er blevet set som en rekreations- og afslapningsmulighed for en gruppe mennesker, hvis
liv primært har bestået af træning og omsorg i de såkaldte ”normale” færdigheder. De normale
færdigheder er kunnen i at udføre almindelige dagligdagsgøremål. Ikke at disse normale
færdigheder ikke er vigtige, men behovet for ”frihed” i sin renegerende betydning mangler.
I dag har man dog set et skift fra ”det normale” til ”det optimale” og pædagogisk er
man blevet mere orienteret mod at implementere mere frihed for brugeren. Med frihed forstås retten
til, at brugeren får lov til at leve et liv på egne præmisser og får muligheden for at vælge ud fra egne
behov og ønsker. (Andersen, Backmann, 1998, s. 70)
Snoezelen kan anskues som et redskab til at skabe bedre betingelser for, at brugeren har indflydelse
på selv at vælge og at kunne bestemme, hvad der skal ske. Og opholdet i Snoezelhuset er præget af
at være et frirum hvor forpligtelsen overfor de daglige gøremål og strukturer, som brugeren ellers
omgiver sig i ophæves. (Andersen, Backmann, 1998, s. 15)
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Med henvisning til mine observationer i Snoezelhuset Helsingør fandt jeg, at det gennemgående var
brugeren, som satte rammerne for, hvad han ville lave, mens han opholdte sig i rummet. Der var
ikke klare pædagogiske mål for, hvad vi skulle have ud af opholdet men mere en forventning til, at
vi skulle slappe af sammen og have det rart.
Fokus blev på mange måder, flyttet fra en bevidst målstyret pædagogisk indsats til
glæden ved en æstetisk oplevelse som Snoezel-rummet med dets sensoriske (sanser) faciliteter og
remedier skabte. Her kan bl.a. nævnes Snoezelhusets lys, farver, ro og fred, naturen udenfor
rummets vinduer, sidde- og liggefaciliteterne, duften, musikken osv.
Det æstetiske er karakteriseret ved, at det som vi via vores krop og sanser vil
registrere som betydningsfuldt, hvilket bl.a. kan være former, oplevelser, lys, lyd, rum og
stemninger. Den norske psykolog Siri Næss har eksempelvis konkluderet, at en æstetisk oplevelse
kan være med til at skabe en grundlæggende glæde ved livet og skabe livsmod. (Holm, Holst, 2002,
s. 35)
Som opsamling på dette afsnit så for at skabe mere frirum og livskvalitet for brugere med fysiskeog/ eller psykiske funktionsnedsættelser, så skal de pædagogiske målsætninger indeholde
lighedsbetragtninger med en sikring af at alle i samfundet har samme rettigheder og muligheder
men samtidig en implementering af frihedsbetragtninger hvor brugeren sikres mere frirum til at
kunne vælge efter egne ønsker og behov. (Holm, Holst, 2002, s. 20)
Implicit i Snoezelen ligger værdien i, at vi i samfundet skal skabe en respekt for
forskellighederne og at borgere, som er afhængige af andre, skal have bedre mulighed for at
selvforvalte egne behov og ønsker i dagligdagen.
I lyset af Snoezelen værdipolitik skal vi i den pædagogiske sektor prioritere mål, der
kan nås og tilbyde oplevelser, som ikke nødvendigvis er kravfyldte men mere betonet på frirum.
Dette kan i sidste ende være med til at skabe mere livskvalitet for den bruger, vi arbejder med.
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7. KONKLUSION
Bacheloropgaven afdækker, hvordan pædagogen med udgangspunkt i det afskærmende og
beroligende miljø ”Snoezelen” kan hjælpe mennesker med fysiske- og/ eller psykiske
funktionsnedsættelser til at opnå mere ro og frirum i hverdagen.
Snoezelen er en aktivitet af Hollandsk koncept, som tager form af et fysisk miljø der
med dens rum, indretning, hjælpemidler, lys og dufte skaber rammerne for en æstetisk sanselig
oplevelse for brugeren med intentionen om at give denne mere ro og frirum i hverdagen.
Den udvalgte teori som hviler på både naturvidenskabelige- og hermeneutiske
paradigmer er knyttet til den empiriske viden indsamlet gennem observation under et praktikforløb
på et dag- og aktivitetscenter for voksne med svære multiple funktionsnedsættelser.
Undersøgelsen af problemstillingen har været i praktikstedets interesse, idet de
ønskede svar på , hvorvidt kontinuerlige besøg i Snoezelhuset Helsingør ville kunne have en
indvirkning på at skabe mere ro hos den pågældende bruger.
Min teoretiske analyse viser, at for at kunne opnå en succesfuld intervention i
Snoezelen, arbejder man bl.a. med sanseintegration. Mange mennesker med multihandicap har ofte
vanskeligheder på de områder, som involverer sanserne og oplever kun verden gennem de tre
grundsanser; den taktile sans/ følesansen, den proprioceptive sans/ led-muskelsansen og den
vestibulære sans/ ligevægtsansen. Derfor som opgaven beskriver, er det gavnligt for projekts
målgruppe, hvis de tre grundsanser bliver stimuleret, da det kan skabe bedre betingelser for
brugernes sanseintegration samt opnåelse af mere ro.
Endvidere viser min teoretiske analyse, at pædagogen, som hjælper brugeren i
Snoezelen, skal have kompetencer bestående af følelsesmæssig varme og sympati, en god forståelse
af brugerens person og adfærd og skal kunne guide brugeren, mens denne opholder sig i Snoezelen.
Interaktionen brugeren og pædagogen imellem er af afgørende betydning for den succesfulde
intervention i Snoezelhuset.
Mine observationer supplerer det foreliggende teori og empiriske undersøgelser ved
en kvalitativ undersøgelse af effekten af Snoezelen hos en enkelt bruger og hvordan pædagogen
hjalp denne bruger. Jeg fandt, at brugeren gennem det fysiske miljø oplevede en følelse af
afslapning og ro hvilket gav ham mulighed for at åbne op for en æstetisk sanseoplevelse. Samtidigt
påvirkede opholdet i Snoezelhuset kvaliteten af pædagogens samspil og relationsdannelse, da der i
det fysiske rum var plads, ro og en stemning som gav de rette betingelser for udvikling af dette. I og
med, at der ikke var opstillet bestemte krav og forventninger til opholdet, gav brugeren bedre
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muligheder for selv at kunne vælge og udtrykke egne behov og ønsker.
Alt i alt, viste undersøgelsen med de tilhørende observationer, at Snoezelhuset var
givende for brugerens opnåelse af mere ro, mere frirum og samværet med hans pædagoger blev
forstærket.
Sidst i opgaven beskrives et udviklingsblik på det traditionelle pædagogiske
normaliseringssyn med en supplering af nye perspektiver med en forståelse for forskellighederne og
retten til at udfolde sig individuelt. De nye perspektiver rummer de værdier, at brugeren gives mere
plads til selv at forme aktiviteten med mindre struktur og planlagt indhold. Og Snoezelen anskues i
denne sammenhæng som et redskab til at skabe bedre betingelser for brugerindflydelse,
selvforvaltning samt at opholdet giver et frirum, hvor forpligtelsen overfor de daglige gøremål og
strukturer ophæves.
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9. BILAG
9.1 Udvalgte observationer fra Snoezelhuset Helsingør
(Indsamlet i perioden marts-juni 2017)
Udvalgt observation 1
Case-bruger var urolig denne dag. Ville ikke rigtig ind ad døren til Snoezelhuset, men hans hjælper
fik ham ind efter noget tids prøvelse. Jeg var deltagende i observationen og han var meget
opmærksom på mig og trak/ hev mig rundt i rummet. Hjælperen og jeg prøvede at lægge os på
kuglemadrassen og lokke ham til, at komme ned og ligge. Han gik hvileløst rundt, sagde høje lyde
og kunne ikke falde til ro. Han vedblev med, at ville trække os rundt. Personalet snakkede om, at
det var ærgerligt, at samme effekt som den første gang ikke var der. Der havde været ro på ham og
han havde lagt sig ned på kuglemadrassen med hjælperen og bare slappet af. Vi havde alle en stærk
formodning om, at hans urolige adfærd var grundet min deltagelse, da jeg var fremmed og ny.
Udvalgt observation 2
Denne gang lavede vi om på selve observationsformen og jeg var skjult. Vi arrangerede det således,
at jeg gik først ind i huset og gemte mig, men hvor jeg samtidig med, at være skjult havde mulighed
for, at høre og se lidt det store rum, hvor kuglemadrassen var.
Det var svært, at være ”usynlig” mens, at jeg observerede og jeg var primært afhængig af min
hørelse, for at kunne følge med i, hvad der skete. I starten, var det svært at få case-brugeren til, at
slappe af og have lyst til, at udforske rummet. Han var tydligt ked af det og modvillig i forhold til,
at ville komme ind i rummet. Pædagogerne var gode til, at guide ham til, at slappe af verbalt. Og
fysisk viste de ham, at nu lagde de sig på madrassen og viste med, deres kropssprog, at de slappede
af og hvordan de anvendte madrassen.
Pædagogen prøver nu, at guide ham til at slappe af og lægge sig ned på kuglemadrassen, men han
hiver og trækker i dem. Kort tid efter, falder han mere til ro.
Pædagogen siger med blid stemme: ”Kom ….. læg dig ned her og fald til ro. Kommer du ikke
herved og ligger og slapper lidt af?” Case-brugeren, selvom han bliver guidet, går han meget rundt i
rummet og vil ikke rigtig lægge sig ned på kuglemadrassen.
Pædagogen lægger sig selv på kuglemadrassen, så brugeren kan se hvordan og hvorledes. De to
pædagoger snakkede stille og roligt med hinanden. Jeg lagde mærke til, at nu hvor fokus flyttede
sig, slappede de to brugere lidt mere af. Efter en halv time, var case-brugeren faldet meget til ro,
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men havde stadig ikke lagt sig ned på kuglemadrassen. Jeg vovede mig lidt frem i forhold til mit
skjulested, så jeg havde bedre udsyn. Der går ikke lang tid, så lægger case-brugeren sig ned på
kuglemadrassen. Pædagogen siger efter et stykke tid, hvor case-brugeren har ligget stille og roligt i
længere tid: ”Det er sjovt, at han bliver liggende længere og længere tid nu. Vildt med forskellen.
Kun muligt nu, hvor at vi er her og der er ro” (Pædagogen hentyder til aktivitetscenteret, hvor der er
mange brugere og mere støj. Her i Snoezelhuset, er stille og der er meget plads i rummet.) Casebrugeren ligger og slapper af. Pludselig rejser han sig op og laver nogle urolige bevægelser på
kroppen og siger nogle høje verbale udtryk. Pædagogen reagerer med det samme og med en blid
stemme guider case-brugeren ned til hans side igen og lægger en betryggende hånd på hans ben og
skifter over til skulderen også. Case-brugeren lægger sig tæt ind til pædagogen og pædagogen
nusser ham i håret, mens han siger: ”Det var godt ….. Nu kan du slappe af”.
Case-brugeren lægger sig på pædagogens brystkasse og sin hånd på hans ben. Pædagogen nysser
ham betryggende i håret. Case-brugeren er tydeligt mere rolig nu, der kommer rolige og lave
velbehagslyde fra ham som giver et indtryk af, at han har det godt og nyder samværet og roen.
Pædagogen laver et lille forsøg, med at forlade sengen og lade case-brugeren ligge selv. Dette
fungerer. Case-brugeren bliver ikke urolig og flytter ikke sig selv også. Han ser ud til, at være
meget rolig og ser ud til, at nyde det stadigvæk, selvom han ligger der alene. Den anden pædagog i
rummet siger: ”Jeg tror, det er noget med dig at gøre, som får ham til, at slappe af.”
Hertil svarer case-brugerens tilknyttede pædagog: ”Det er jo noget med relationerne at gøre. Jeg
synes, at det er vildt, hvordan vi fik vendt situationen fra, at være skidt til, at være rigtig god og
afslappet. Jeg tror også, at det har noget med Snoezelhuset at gøre, for det ville slet ikke være
muligt på institutionen med alt den larm.
Mine tanker var her, at det helt unikke ved Snoezelhuset er, at det giver en mærkbar ro, der er
positive farver og at det er meget optimalt i forhold til de remedier og faciliteter, som er i huset.
Evaluering af observationen:
Mine iagttagelser og indtryk af case-brugeren er at han er meget rolig, han hiver ikke og er meget
stille også. Han ser ud til, at nyde det meget. Han kommer med lyde af velbehag. Han smiler og har
glæde i øjnene. Den tætte kontakt til pædagogerne får ham til, at falde til ro.
Det var i dag en stor og positiv oplevelse med masser af synlig effekt og virkning på, det som vi
ønskede at opnå. Case-brugeren er meget rolig nu og fortsat i bussen hjem, er effekten der stadig.
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Jeg lagde mærke til, at det der var vigtigt, som pædagogen gjorde var, at han havde nærvær, ro, gav
fuld støtte og guidning, omsorgsfulde og trygge kærtegn som nus i hår, hånd på knæ og skulder. At
pædagogen er velkendt er vigtig. Øjenkontakt dertil også utrolig vigtig. Sidst var det også af
væsentlig karakter, at pædagogen udvalgte initiativer for ham og derefter kunne case-brugeren være
i det.
Udvalgt observation 3
Case-brugeren går meget hurtigere ind i Snoezelhuset. Nu her efter et par gange, virker han langt
mere tryg ved stedet og skal ikke overbevises og skubbes ligeså meget som i starten. Hans pædagog
lægger sig på kuglemadrassen hvortil at case-brugeren hurtigt gør det samme og lægger sig op af
pædagogen. Case-brugeren er mærkbar rolig og ser ud til, at nyde situationen/ oplevelsen.
Kropssproget er afslappet, hans bevægelser er rolige og han er meget stille. (ingen urolige eller høje
lyde). Nogle gange lukker han også øjnene. Han forsøger ikke at hive rundt med det tilknyttede
personale eller gå uroligt rundt i lokalet. Personalet snakker lidt om case-brugerens adfærd: ”Han
har svært ved, at finde ro på aktivitetscenteret, så man lægger virkelig mærke til hans ro nu.”
De forrige gange har case-brugeren ikke haft nemt ved at finde ro i Snoezelhuset i starten og det har
taget noget tid for ham, at falde til ro.
Personalet snakkede om, at få nogle lignende ting af de Snoezel rekvisitter som eksempelvis
hængestolen på aktivitetscenteret.
Mit indtryk er igen, at begge casebrugere som er med i dag, virkelig ser ud til at nyde oplevelsen i
snoezel-rummet. De er i deres es og i øjeblikket.
Udvalgt observation 4
Denne gang var der et andet personale på. Mine tanker var inden vi gik ind i Snoezelhuset hvilken
indvirkning det ville have på casebrugeren oplevelse.
Det var interessant, at lægge mærke til, at case-brugeren efterhånden er blevet så tryg ved huset, at
han ikke har noget problem med at gå ind, falde til ro eller lægge sig på kuglemadrassen.
Forinden havde jeg forklaret det andet personale, hvad de andre pædagoger plejede at gøre i huset
med case-brugeren. De fulgte de råd og anvisninger og den ene lagde sig på kuglemadrassen og
kaldte casebrugeren til sig. Han lagde sig hen til hende og hun nussede ham i håret. Casebrugeren så
ud til, at nyde det meget; dette udmøntede sig i rolige lyde, smil og et kropssprog, som viste tegn på
tryghed og det at være afslappet, rolig og fredfuld.
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Nu skete der dog en ret fin og positiv forandring. Den ene pædagog, som tidligere havde arbejdet
meget med casebrugeren og hvor de tilsyneladende havde en meget fin relation, var særligt god til,
at få ham aktiveret på en hensigtsmæssig måde. Det virkede til, at kun kendte hans reaktionsmåder
og hvornår det ville tage overhånd.
Hun sidder på kuglemadrassen og laver nogle hoppende bevægelser med kroppen, som gør at
kuglemadrassen vipper på en rolig måde. Hun får ham med ved at sige ”Kom nu [brugerens
kælenavn]” og da han deltager, siger hun ”Ja! Godt [brugerens kælenavn], bliv ved!” Han smiler og
laver nogle glade, lidt højere lyde. Mit indtryk er, at han bliver stimuleret og aktiveret på en enormt
god og hensigtsmæssig måde. Pædagogen er ikke bange for nærkontakt og bruger meget brug af
berøring. Kommunikationen til ham bliver gensidig og langt mere forståelig ved, at hun bruger et
visuelt og stærkt kropssprog/ nonverbalt i sammenkædning med det verbale sprog. Hendes fokus er
desuden fuldstændig centreret om ham. Jeg vil karakterisere hendes tilgang til ham som meget
varm, omfavnende, sjov og hun griner, så det smitter. Samværet er meget i centrum denne gang i
Snoezelhuset.
Derudover, det at musikken blev sat i gang denne gang aktiverede også casebrugeren meget mere
end de forrige ture. Med benet og sin arm lavede han udadgående bevægelser i takt med musikken,
for at få endnu mere gang i de vippende bevægelser på kuglemadrassen.
Pædagogen nævnte på et tidspunkt, som respons på hans meget fine respons på kuglemadrassen og
musikken: ”Han er så manisk, så han kan ikke finde ro normalt. Fx hvis det bare var en helt
almindelig madras uden kugler i, ville hans opmærksomhed være flyttet kort tid efter. De kugler i
madrassen trykker på mange taktile punkter på hans krop og får ham stimuleret ham til, at blive og
fastholde sin opmærksomhed. Det, at han kan ligge og opholde sig på kuglemadrassen i mere end
40 minutter, er stort, da han ellers flytter sig fra ting til ting meget hurtigt.”

9.2 Det fysiske produkt - Bogen: ”Brugervejledning til taktile aktiviteter i
Snoezelhuset”
Vedlagt i Wiseflow som ekstramateriale grundet, at filformatet fylder for meget i word-dokumentet.

9.3 Forskningsstudiet “Effect of sensory adaption on anxiety of children with
developmental disabilities – A new Approach” (2009)
Vedlagt i Wiseflow som ekstramateriale grundet, at filformatet fylder for meget i word-dokumentet.
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