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den kæmpemæssige 3D-animation
foran dig. Og sådan er hele huset
fyldt med muligheder.

Sansemotion

Lykkeland uden lykkepiller
Af journalist Jannik Stanley Nielsen
Center for Oligofrenipsykiatri

Snoezelen. Et moderne ord, og
et begreb mange har hørt om.
Men hvordan arbejder man med
det i praksis? Vi tog til Sølund i
Skanderborg for at blive lidt klogere på det.

Der er guldfisk under fødderne. Der
er isbjerge og vulkaner, fuglekvidder
og kirkerum. Der er farver til enhver
stemning, og musik der matcher
farverne. Og en masse andre
muligheder. Der er fred. Der er frihed.
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Der er rum, plads og ro til at lytte til
din egen indre stemme og de behov,
som du normalt ikke mærker - eller
bare undertrykker. Det her er dit rum.
Og det tilpasser sig dig.
Vi er i Sølund, Skanderborg – i det
såkaldte Snoezelhus (udtales snuselhus). Det er kort sagt et hus, som er
indrettet til at stimulere sanserne ud
fra dine egne præmisser. Brugerne
(beboerne) bestemmer selv farvevalg,
lyssætning, musik, hvor meget eller
hvor lidt de vil være der. Og de har
endda deres eget kort, som kan

huske deres favoritindstillinger for
alle husets utallige muligheder – hele
stemningen og indretningen er kort
sagt tilpasset den du er, der hvor du
er, lige nu. Huset reagerer kort sagt
på det du gør – du får respons på
dine handlinger, og du bestemmer
selv tempoet. Når du for eksempel
træder på et felt på gulvet, breder
der sig et elektronisk blomsterhav
under dine fødder, eller når du ligger i
vandsengen i Det Hvide Rum, kan du
selv bestemme, om du skal opleve
Kilimanjaro eller indlandsisen gennem
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”Snoezelen er fitness for sanserne,
forklarer Gitte Andersson, som
er såkaldt Snoezelen-konsulent
i Snoezelhuset. Mennesker med
nedsat funktionsevne har brug for en
enorm ”sansediæt”… alle har brug for
sansemæssig ”kost”, men det er helt
centralt, at vi aldrig overstimulerer og
i stedet lader dem selv bestemme,
hvor meget og hvor lidt de har lyst
til at bruge stedet – og hvordan.
Men kort fortalt bruger vi hele vores
sanseapparat til at møde dem der,
hvor de er i deres sansemæssige
udvikling. På deres egne præmisser,
og i deres eget tempo”, forklarer Gitte
Andersson.
Og tempoet, roen og freden er en
vigtig del af filosofien bag Snoezelen.
Der stilles nemlig ingen krav, når du
træder ind i et Snoezelrum. Her er
absolut ingen stress, og du bestemmer selv, hvad du vil opleve. Og
medarbejderne dikterer ikke noget.

SNOEZELEN
Ordet ”Snoezelen” er en sammenskrivning af de to hollandske ord ”snuffelen”
(snuse) og ”dozelen” (døse), og er betegnelsen for særligt tilrettelagt sansestimulerende rum.
Allerede i 1960’erne florerede begrebet ”sanse-cafeer” som betegnelse for sansestimulerende miljøer, men det var først i slutningen af 1970’erne, at de to hollandske pædagoger Jan Hulsegge og Ad Verheul skabte, hvad der i dag er kendt
som Snoezelen.
I de forløbne 30 år har Snoezelen gået sin sejrsgang over det meste af den
vestlige verden, og der menes at være etableret flere tusinde Snoezelen-rum
eller -huse. I vore dage etableres Snoezelen ikke bare til personer med udviklingshæmning, men tilbydes f. eks. også til demente, på skoler og endda på fødegange.
Snoezelen blev introduceret i Danmark i foråret 1989, hvor Solbo i Silkeborg
indrettede landets første snoezelhus. Det skønnes, at der i dag er ca. 300 sanserum i Danmark.
Snoezelen er i sin oprindelige form ikke tilsigtet at have terapeutiske effekter eller
mål. Det er oplevelsen i sig selv, der er det primære. Glæden ved sanseoplevelse
og muligheden for at dele oplevelsen med andre.
Alligevel er der i internationale forskningstidsskrifter indtil videre publiceret mere
en 80 artikler om Snoezelens mulige terapeutiske effekter og dens almindelige
indvirkning på det psykiske velbefindende.

Gode oplevelser
”Vi havde for eksempel en pige, som
stille og roligt fik lov at vænne sig til
husets sanseindtryk. Hun lagde sig
ovenpå den elektroniske blomsteranimation på gulvet, som skifter farve
og folder sig ud når man bevæger
sig - og hun var bare til stede i nuet.
Det var hendes eget rum, og hendes
eget øjeblik, og efterhånden nød hun
det bare så meget og slappede så
meget af, at hun kyssede blomsterne.
Efter en time havde hun fået nok og
ville hjem, og det var naturligvis fint.
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Gitte Andersson
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Det er blandt andet på den måde jeg
mener, at man ikke må overstimulere
brugerne, men lade dem opleve på
deres egne præmisser, og lade de
gode oplevelser og stemninger vokse
frem inde i dem selv, og så indimellem motivere dem. På den måde får
man en positiv oplevelse og stimulation, som man kan tage med sig
videre – vores psykiater, Troels Gram
Bruun, har med et smil på læben
kaldt stedet her for ”lykkeland uden
lykkepiller”. Og det passer måske
meget godt, siger Gitte Andersson.
Hun kommer også til at tænke på
en anden bruger, som har glæde af
stedet. Det er en af de meget sårbare
beboere, som er med i Sølunds
såkaldte enkeltmandsprojekt,
hvor medarbejderne arbejder med
relationspædagogik og såkaldt
Gentle Teaching. Beboeren har
medarbejdere med sig hele døgnet
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og har altså brug for massiv støtte.
”Han havde det meget svært, og
han ville faktisk ikke engang forlade
bussen, når han skulle på besøg
her i huset. Vi prøvede gennem flere
måneder, men til sidst besluttede
han sig for at prøve. Han gik ud
af bussen og ind i huset – og han
var meget nervøs den første gang.
Så vi prøvede igen og igen - uden
at presse – og det endte med, at
han slappede så meget af, at han
faldt i søvn i vores vandseng, og
endda inviterede sine plejeforældre
ned for at se stedet”, fortæller Gitte
Andersson.

Relationer er afgørende
Et af de vigtigste principper med
Snoezelen er arbejdet med relationer.
Således skal medarbejderne
kende brugernes historie og deres
diagnose, inden de begynder at

bruge huset. De skal nemlig have en
relation til stedets brugere - have et
kendskab til personens historie for at
kunne arbejde rigtigt sammen med
dem, som man også skal i andre
pædagogiske sammenhænge. Men
med Snoezel træder nogle andre
mekanismer i kraft.
”Det betyder, at man arbejder med
oplevelser gennem kroppen – altså
arbejde med vores sanser, som er
erindringsbårede- vi er vores sanser”,
fortæller Gitte Andersson og uddyber: ”Hvis en person for eksempel
har prøvet at få stød, så skal vi ikke
starte med en oplevelse med flimrende lys og lyd, som kunne betyde,
at man kunne få stød. Det afgørende
er at skabe nogle gode erindringer
og øge relationen til de mennesker
som kommer her. Al sansning er
næring for centralnervesystemet, og
de følelser og oplevelser man får,
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skal tages alvorligt. Mærk din krop
og mærk dine behov, kan man sige.
Jeg mener, at Snoezelen gør det
lettere at forholde sig til hinanden,
men det er også vigtigt at huske
på, at man er på besøg i en andens
kultur. Derfor skal man naturligvis
respektere den andens verden, og
møde den enkelte, hvor de er – og
på den måde skal vi lære deres kultur
at kende. Hvis man siger ”kom nu”,
stiller du den enkelte over for et krav,
men vi gør det modsatte: Vi sætter
tempoet ned og åbner for sanserne,
og i det rum kan du ikke stille krav.
Det betyder også, at du viser tillid
ved at møde dem hvor de er. Og
gennem tillid kan man skabe gode
relationer, fordi det åbner” forklarer
Gitte Andersson.

Medarbejdere med moduler
”Det som er ”hardwaren”, er vores
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uddannelse, faglighed og kendskab
til de mange forskellige livshistorier og
diagnoser”, forklarer Gitte Andersson.
Derfor har Sølunds forstander,
Maurits Eijgendaal indført, at alle
medarbejdere gennemgår to
moduler, hvor de lærer om teorien
bag Snoezelen. Modul 1 består af en
praktisk rundvisning, og undervisning
i praksis. Den består af forskellige
aktiviteter, sansninger, leg, drømme
og læring ud fra de forskellige rum,
og de deraf følgende muligheder.
Modul 2 består af undervisning ud fra
et Powerpoint-show, som er baseret
på fire lærebøger om Snoezelen.
Samtidig fortæller og underviser Gitte
Andersson i de dybere teorier bag
sansestimulering. De får også viden
om farvernes teori, farvernes og
musikkens psykologi, og forskellige
sansestimulerings-teorier.
”Jeg oplever helt generelt, at vi har

gode resultater. Medarbejderne fortæller mig, at brugerne er blevet mere
rolige og glade, og den umiddelbare
effekt varer ofte nogle timer og nogen
gange hele dagen. Men man skal
også huske, at gode oplevelser kan
ingen tage fra dig. De bliver derinde,
og kan vokse og gro videre i dig. Og
hvis man har gode oplevelser sammen, så kan man flere ting sammen
og i fællesskab. Så vi prøver at skabe
en rolig og balanceret atmosfære,
som igen skaber gode oplevelser i
trygge, forudsigelige og gentagelige
rammer. I sådan en atmosfære kan
din angst og stress mindskes, og
mennesker kan føle sig trygge,
elskede og nærede,” siger Gitte
Andersson.
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I sansernes land
Af journalist Mette Egelund Olsen
Center for Oligofrenipsykiatri

Jeg går på strømpesokker ind
gennem en rød livmoder. Foran leder
lyset mig videre ind i et mekka af
lys, former, farver og diskrete lyde i
baggrunden. Jeg stopper op. Træder
på et stykke græs og for hvert skridt
jeg tager, vokser der blomster frem i
alverdens farver. Jeg bevæger mig i
en verden af farver og ro. Græsset er
et billede på gulvet. Men det er lige
meget. Stemningen er næsten ophøjet. Der er noget helligt - noget særligt - over dette sted, jeg udforsker
med alle mine sanser. Det er lidt som
at komme hjem. Komme hjem til sted
i sig selv, hvor blomsterne gror og
græsset er grønt. På væggene hænger der digitale og nærmest levende
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billeder. Lige nu er det regnskov, hvor
regnen siler stille ned. Gennem det
store rum løber en bred stribe af lys.
Turkisblåt vand. Og jeg kan gå på
vandet. Jeg kan fortsætte til verdens
ende. Der ligger selvfølgelig en kirke.
Et indviet kirkerum. Jeg befinder mig i
et overflødighedshorn. En rejse til det
inderste i hjertet. Jeg er i landsbyen
Sølund. I Guldhornet. Snoezelhuset.
Det største af sin slags i Danmark.
Det er mit eget personlige snoezelhus. Det kan via en computer - nemlig programmeres, og det kan huske,
hvad jeg valgte sidste gang. Lige nu
er jeg i skovtemaet. Det kunne også
være vandtema eller ørkentema med
gekkoer, der kryber over væggene

eller farer forbi under dine fødder, der
træder på sandet. Altså ikke virkeligt.
Men i en nærmest virtuel virkelighed.
Lige nu regner det blidt, og fugle
fløjter. Her er højt til loftet og rum til
alle. Jeg kan skifte scene og farver.
Og langs væggene er der døre ind til
rum. Ind til oplevelser og stimulering
af sanserne.
Jeg er i et hvidt antarktisk rum.
Et kæmpe isbjerg troner i hjørnet.
Pingviner farer forbi. En arktisk
verden er projiceret op på bjerget
i hjørnet .Der er en kæmpe hvid
vandseng, jeg bølger frem og tilbage
i. Jeg kunne også have valgt at tage
til Niagara Falls, Kilimanjaro eller et
vulkanudbrud, jeg trygt kan lade mig
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opsluge af. Jeg kan også gå ind i
bjerget. Der er ultraviolet lys derinde.
I et andet sted i guldhornet er der en
dør indtil vandrummet. Her er en lille
jolle, man kan ligge i, en vandvæg
med rigtigt vand, jeg kan røre ved,
fisk i akvarium og ruser i loftet.
Længere fremme er massagerummet
med klangskåle og en vandseng med
lyd i. Her er dæmpet lys og dufte. I et
andet rum er et boldbad med hvide
gennemsigtige bolde, der tager farve
efter mit humør og valg. I lydrummet
kan man lege med lyd, toner og
figurer. Der er en stor madras og
kugledyner til at omslutte kroppe
med. Der er også aktiv-rummet med,
hvad der ligner boksebolde og store
røde bolde.
Udenfor er regnskoven skiftet til
vandtemaet. Jeg går over guldfisk.
Jeg laver bølger med mine fødder.
Jeg ser skygger af søstjerner og en
krabbe, der flygter hurtigt forbi. Jeg
bevæger mig på kanten, men falder

ikke ud. Rummet udvider mig, jeg fyldes og falder til ro. Der er lyde i baggrunden. Jeg er steder, jeg har været
i drømme og i barndom. Og jeg er
slet ikke færdig. Jeg vil lige snuse
til Niagara Falls. Jeg lægger mig på
vandsengen. Den bølger under mig
og fanger hver lille bevægelse fra min
krop. Foran mig falder vandet ned og
ned. Jeg vender indad. Jeg vender
hjem igen. Tilbage til rødderne.
Tilbage til kroppen. Salig. Salighed.
Pludselig træder en regnbue frem.
Jeg er i et med naturen. Også selvom
den er projiceret op på væggen. Til
sidst går jeg ind i det inderste rum.
Mærkeligt nok er det som om taget
løfter sig derinde og skaber endnu
et rum. Et rum til evigheden. Kirken.
Men også evigheden har en ende.
Og jeg går baglæns ud af rummet.
Ud gennem livmoderen og ud i
virkeligheden. Men nu med sanserne
beriget og i behold.

Mette Egelund Olsen
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