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Útdráttur 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.A. - gráðu í þroskaþjálfafræðum við Kennaraháskóla 

Íslands. Viðfangsefni verkefnisins er boðskipti og skynjunarumhverfið Snoezelen. 

Tilgangur verkefnisins er að skoða boðskipti í fræðilegu samhengi við alvarlega fatlaða 

einstaklinga hvað varðar þroskahömlun og boðskipti og hvernig hægt sé að nota 

Snoezelen til þess að auka boðskipti þeirra. Snoezelen er umhverfi þar sem ætlast er til 

að einstaklingar njóti sín á eigin forsendum og er fyrst og fremst lögð áhersla á skynjun 

og samveru. Þess vegna varpaði ég fram eftirfarandi spurningu og leitaðist við að svara 

henni: Hvernig er hægt að nota Snoezelen til þess að auka boðskipti alvarlega fatlaðra 

einstaklinga? Þær ályktanir, sem ég dró út frá reynslu minni og þeim fræðilegu 

heimildum sem ég studdist við í verkefninu, eru þær að ég tel að hægt sé að nota 

Snoezelenumhverfið til þess að auka boðskipti fatlaðra einstaklinga.  
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1.  Inngangur 

Mikilvægi boðskipta er okkur öllum ljós. Flestir nota hið hefðbundna talmál til 

boðskipta en ekki geta allir einstaklingar nýtt sér það af ýmsum ástæðum. Það þýðir 

samt ekki að þeir eigi ekki boðskipti við aðra. Til eru margvíslegar leiðir til boðskipta 

og er það afar mikilvægt fyrir fólk með alvarlegar boðskiptahömlur, að reynt sé að 

virkja og þróa boðskiptaleiðir þeirra til þess að gera þeim kleift að gera sig skiljanlegri 

og skilja umhverfi sitt betur. Efling boðskipta gefur einstaklingunum möguleika á því að 

hafa meiri áhrif á líf sitt og auka lífsgæði sín. 

1.1.  Tilgangur, markmið og gildi  

Markmið laga um málefni fatlaðra frá 1992 er að tryggja fötluðum jafnrétti og 

sambærileg lífskjör á við aðra ásamt því að skapa þeim skilyrði til þess að lifa eðlilegu 

lífi. Ég tel að aukin færni til boðskipta færi einstaklingum með boðskiptahömlun nær 

þessum markmiðum. Því vil ég, í lokaverkefni mínu, leggja áherslu á boðskipti 

einstaklinga með alvarlegar fatlanir. Þegar unnið er með alvarlega fötluðu fólki finnst 

mér skipta miklu máli að leyfa einstaklingnum að njóta sín, taka þátt í þeim athöfnum 

eða áhugamálum sem hann hefur áhuga á, upplifa umhverfið og sjálfan sig í tengslum 

við það. Snoezelenumhverfið býður upp á möguleika til þessa og því ákvað ég að skoða 

boðskipti í nánum tengslum við Snoezlenumhverfið. 

 

Snoezelen er umhverfi þar sem ætlast er til að einstaklingar njóti sín á eigin forsendum 

og er fyrst og fremst lögð áhersla á skynjun og samveru. Þess vegna varpa ég fram 

eftirfarandi spurningu og leitast við að svara henni: Hvernig er hægt að nota Snoezelen 

til þess að auka boðskipti alvarlega fatlaðra einstaklinga? 

 

Ég tel að verkefnið hafi fyrst og fremst gildi fyrir þá aðila sem starfa með fólki sem 

hefur lítil tök á því að tjá sig. Með aukinni þekkingu eykst skilningur á aðstæðum þeirra 

og hvernig hægt sé að útvíkka möguleika þeirra til boðskipta og aukinna lífsgæða. 

1.2.  Skilgreining á hugtaki 

Í þessu verkefni mun ég beina sjónum mínum að alvarlega fötluðum einstaklingum 

varðandi þroskahömlun og boðskipti. Um er að ræða fjölmarga hópa fatlaðra þar sem 

fötlunin er á mismunandi stigi hvað varðar eðli og alvarleika. Alvarlegri fötlun fylgja oft 

ýmsar fylgiraskanir s.s. sjón- og heyrnaskerðing, spastískar raskanir, skyntruflanir, 
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geðrænir kvillar, einhverfa og flogaveiki. Um getur verið að ræða hreyfihömlun og því 

þurfa margir af þessum einstaklingum að styðjast við ýmis konar hjálpartæki í daglegu 

lífi. Þessi hópur, sem um er að ræða, samanstendur af ólíkum einstaklingum sem eiga 

það sameiginlegt að geta tjáð sig á afar takmarkaðan hátt, hvort sem það er í 

hefðbundnu talmáli eða með táknkerfum. 

1.3.  Hugmyndin á bak við verkefnið  

Hugmyndin að lokaverkefninu kviknaði í vettvangsnámi mínu sem ég tók í Danmörku. 

Ég var á þjónustustofnun sem heitir Solbo og er það skilgreint sem vistheimili  

(børnehjem) fyrir börn og ungmenni með andlega og/eða líkamlega fötlun. Þau börn og 

ungmenni sem njóta þjónustunnar á Solbo eru með mismunandi fatlanir og starfaði ég 

með fjölfötluðum börnum og ungmennum með alvarlegar þroska- og hreyfihamlanir. 

Einstaklingarnir sem tilheyra þessum hópi eiga það sameiginlegt að þroskaskerðing 

þeirra er mikil og hreyfigeta þeirra afar takmörkuð og þurfa einstaklingarnir því að 

treysta á ýmis konar hjálpartæki og umönnun við flestar athafnir daglegs lífs.  

1.4.  Snoezelen  

Þjónustustofnunin Solbo er í litlum bæ sem liggur í nágrennni við Silkeborg á mið 

Jótlandi í Danmörku. Boðskipti og samspil er grunnurinn að því starfi sem fram fer á 

Solbo og endurspeglast það í þeirri hugmyndafræði sem liggur á bak við Snoezelen, 

sem er sérstaklega útbúið til þess að vinna með fjölbreytt skynáreiti. Árið 1989 varð 

Snoezelen hluti af Solbo og voru það ákveðin tímamót því þetta var fyrsta húsið sinnar 

tegundar í Danmörku (Andersen o.fl., 1994). Snoezelen á Solbo er notað af börnunum 

sem njóta þjónustunnar á Solbo, öðrum þjónustuúrræðum og einnig geta foreldrar 

komið þangað með fötluðu barni sínu og jafnvel systkinum þess. 

1.5.  Fræðilegt samhengi 

Ég tel mikilvægt að þroskaþjálfar tengi saman fræðilega þekkingu sína og starfsvettvang 

þannig að fræðin endurspeglist í starfinu. En þá skiptir máli að hægt sé að yfirfæra 

fræðin á skipulagðan og einfaldan hátt þannig að þau nýtist í starfinu. Í þessu verkefni 

reyni ég að sameina þá þekkingu sem ég hef öðlast á starfsvettangi með því að afla mér 

frekari gagna úr fagbókum, tímaritum og í gegnum netið. Ég styðst að stórum hluta við 

danskar heimildir. Ég leita mér t.a.m. fræðilegra gagna hjá dönsku 
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þekkingarmiðstöðinni VIKOM (Videnscenter om Kommunikation og Multiple 

Funktionsnedsættelser hos Børn og Unge uden et Talesprog) sem hefur stutt við 

rannsóknir og safnað mikilli þekkingu er varða boðskipti og samspil, Landssamtaka 

þroskahamlaðra í Danmörku (LEV) og í þróunarverkefni sem Socialt Udviklingscenter 

SUS, sem er ráðgjafar- og þekkingarmiðstöð, gerði í tengslum við boðskipti. Þá sæki ég 

þekkingu um skynjun hjá bandarísku fræðikonunni A. Jean Ayres sem hefur fjallað 

mikið um hugtakið skynjun og þróað kenningu í tengslum við hugtakið og um þróun 

boðskipta til Birgit Kirkebæk sem er mjög virt og þekkt á sínu sviði, í dönsku 

fræðasamfélagi. Einnig mun ég styðjast við bókina bókina Snoezelen som redskab til et 

bedre liv? Sem Solbo gaf út árið 1994. Þessi úttekt á heimildum er ekki tæmandi en er 

ætlað að gefa innsýn í hvar ég sæki mínar helstu heimildir. 

1.6.  Uppbygging 

Ritgerðin skiptist í fimm meginkafla. Að loknum innganginum fjalla ég um fræðilegan 

bakgrunn verkefnisins, þar sem skoðuð eru mikilvæg hugtök sem tengjast málefnum 

fatlaðra og framþróun á þeim vettvangi. Þriðji kaflinn fallar um Snoezelen, bakgrunn 

þess, hugmyndafræðina á bak við það og gildi þess fyrir boðskipti fatlaðra einstaklinga. 

Í fjórða kafla er fjallað um boðskipti og er ætlun mín að dýpka þekkingu mína og 

lesenda á því viðfangsefni. Að lokum geri ég samantekt úr því efni sem ég hef fjallað 

um og dreg mínar ályktanir út frá því. 
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2.  Fræðilegur bakgrunnur 

Í kaflanum er fjallað um fræðilegan bakgrunn verkefnisins þar sem veitt er innsýn í 

mikilvæg hugtök sem tengjast viðfangsefni þess ásamt því að skoða þau fræðilegu 

sjónarhorn sem hafa orðið til framþróunar í málefnum fatlaðra.  

2.1.  Normalisering 

Á sjötta áratugnum varð mikil framþróun í málefnum fatlaðra sem fólst í viðurkenningu 

á þörfum fatlaðra einstaklinga og rétti til þess að lifa eðlilegu lífi ásamt þátttöku þeirra í 

samfélaginu. Hugtakið normalisering leit dagsins ljós en sú hugmyndafræði átti upptök 

sín í Svíþjóð og byggðist á kenningum um eðlilegt líf (normalisering) og blöndun 

(integrering). Hverfa átti frá stofnanavistun og skapa fötluðum einstaklingum möguleika 

á lífsskilyrðum og umhverfi í takt við það sem fólk býr almennt við. Í meginatriðum 

felur hugtakið normalisering í sér að gera fötluðu fólki kleift að taka þátt í samfélaginu 

og lifa þar eðlilegu lífi og kenningar um blöndun fela í sér virka þátttöku í stað 

aðgreiningar. Þessi hugtök hafa haft mikil áhrif á jafnréttisbaráttu fatlaðs fólks. Árið 

1959 varð Danmörk fyrst þjóða til að samþykkja lög um þjónustu við þroskahefta þar 

sem hugtökin „normalisering“ og „integrering“ komu fyrir. Síðan þá hafa þessi hugtök 

verið höfð að leiðarljósi við uppbyggingu á þjónustu við fatlaða í flestum vestrænum 

ríkjum (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

 

Í Danmörku voru gerðar breytingar á lögum um Social Service (félagsleg þjónustulög 

sem málefni fatlaðra falla undir) árið 1998. Þessar lagabreytingar snérust m.a. um að 

fella niður stofnanahugtakið og kölluðu á frekari þátttöku þeirra einstaklinga sem 

bjuggu í þjónustuíbúðum fyrir fatlaða. Félagsmálaráðuneytið stóð fyrir könnun á 

landsvísu til þess að meta hversu langt búsetuform fyrir fatlaða, voru komin að fylgja 

eftir þessum lagabreytingum árin 2000-2001. Könnunin var gerð af Socialt 

Udviklingscenter SUS (ráðgjafar- og þekkingarmiðstöð) og leiddi könnunin í ljós 

sláandi niðurstöður. Víðast hvar voru það íbúar með alvarlega fötlun sem höfðu lítil eða 

engin tök á talmáli, sem minnst áhrif höfðu á sitt eigið líf og niðurfelling 

stofnanahugtaksins hafði minnstan áhrifamátt í búsetuformum þar sem þessir 

einstaklingar bjuggu. Vegna þessara niðurstaðna óskaði félagsmálaráðuneytið eftir 

vísindalegri rannsókn á aðferðum sem gæti auðveldað þessum hópi fatlaðra að hafa 

áhrif á sitt eigið líf og var þróunarverkefni sett af stað sem stóð yfir frá 2003-2005 
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(Hagensen o.fl., 2005).  

Ef litið er á niðurstöðu þessarar könnunar er ljóst að þeir einstaklingar sem hafa lítil sem 

engin tök á hefðbundnu talmáli hafa verulega skerta möguleika til eðlilegs lífs ásamt því 

að hafa áhrif á á sitt eigið líf. Því er mikilvægt að stuðla að bættum boðskiptum þessara 

einstaklinga og gera þeim kleift að njóta aukinna lífsgæða.  

2.2.  Lífsgæði 

Fatlaðir hafa um aldir búið við mismunun, einangrun, þjálfun, settir í meðferð, skipað 

fyrir og stjórnað meira en nokkur annar minnihlutahópur hefur mátt þola. Það er ekki 

fyrr en á síðustu áratugum sem mismunun fatlaðra hefur verið almennt viðurkennd 

(Rannveig Traustadóttir, 2003). Meiri áhersla er nú lögð á lífsgæði fatlaðra og réttindi 

þeirra en áður. 

 

Lífsgæði er hugtak sem erfitt er að útskýra á einfaldan hátt og miðast skilgreiningar 

hugtaksins oft út frá þeim fræðilega skilningi sem unnið er með (Andersen o.fl., 1994).  

Lífsgæði er ekki fast ástand heldur miðast þarfir og óskir einstaklingsins meðal annars 

við það lífsskeið sem hann er á hverju sinni (Anna Soffía Óskarsdóttir, 2002). Lífsgæði 

er einnig eitthvað sem einstaklingurinn metur út frá sjálfum sér t.d. það sem veitir 

honum ánægju og gleði. Einnig er hægt að skoða lífsgæði út frá því, þegar ákveðnum 

þörfum er uppfyllt t.d. matur, húsnæði eða náin samskipti við aðra (Andersen o.fl., 

1994).   

 

Birgit Kirkebæk talar um í formála bókarinnar I legens land (Andersen o.fl., 1999), 

að það sé afar þýðingarmikið að styrkja tengsl og samspil á milli einstaklinga með 

alhliða fötlun. Einstaklingar sem halda sig til baka í félagslegum samskiptum þarfnast 

stuðnings fagaðila til þess að þróa vináttu. Að eiga vin er meira afgerandi fyrir lífsgæði 

og sjálfsmat en að öðlast sérstaka færni. Það merkilega er, að við fagaðilar, gefum oft 

síðarnefnda þættinum meira vægi í starfi okkar. Að hluta til er það vegna þess að það 

getur oft reynst erfitt að kenna samskipti og samspil frá hliðarlínunni, þar sem það eru 

ekki við sjálf sem erum við stjórnvölinn. Þetta krefst viðurkenningar á mikilvægi 

vináttunnar og innbyrðis félagslegs- og boðskiptalegs samspils einstaklinganna. 

 

Í starfi með einstaklingum sem hafa skerta möguleika á því að tjá þarfir sínar og óskir, 

er mikilvægt að líta á lífsgæði út frá möguleika þeirra til þess að hafa áhrif á umhverfi 
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sitt og eru því lífsgæði nátengd sambandi þeirra við umhverfið. Í skýrslu sem LEV 

(Landssamtök þroskahamlaðra í Danmörku) sendi frá sér árið 1990 kemur fram að 

lífsgæði er ekki einungis eitthvað sem maður á, heldur eitthvað sem einstaklingurinn er 

virkur í að skapa. Að geta lifað góðu lífi krefst möguleika á að geta stjórnað eigin lífi 

eins og að geta tjáð tilveru sína út frá draumum manns, hugsjónum, óskum og þörfum 

(Andersen o.fl., 1994). 

 

Þrátt fyrir að tímarnir hafi breyst frá því að fatlaðir bjuggu á stofnunum, ríkir ennþá viss 

stofnanahugsanaháttur í félagslegum búsetuúrræðum. Formfast skipulag og venja sem 

var á stofnunum hefur fylgt einstaklingunum ásamt skorti á tækifæri til þess að taka þátt 

í að móta líf sitt. Fatlaðir hafa ekki haft marga möguleika á því velja út frá eigin óskum 

og þörfum vegna þessara stofnanabundnu venju. Afleiðingarnar af þessu er að fatlaðir 

missa hæfni sína til boðskipta. Hvers vegna að tjá sig þegar það hefur hvort eð er enga 

þýðingu? (Andersen o.fl., 1994). 

 

Starf með fötluðu fólki krefst virðingar fyrir einstaklingnum og virðingar fyrir því að 

vera öðruvísi. Nauðsynlegt er að nota faglega kunnáttu sína og reyna að skilja hvernig 

heimurinn lítur út frá sjónarhóli hins fatlaða einstaklings og spyrja sig í hverju felast 

lífsgæði viðkomandi einstaklings. Felast þau í því að uppfylla kröfur annarra allan 

daginn? Fær viðkomandi að vera virkur í sinni eigin tilveru og hafa áhrif á líf sitt? Er 

þjálfunin orðin það mikil að einstaklingurinn sjálfur og hans vilji gleymist? 

2.3.  Fötlun – tengsl færni og umhverfis 

Fötlunarfræði er fræðigrein sem hefur vaxið hratt á undanförnum árum. Innan 

fötlunarfræðanna er verið að þróa nýja nálgun og nýjan skilning á fötlun og aðstæðum 

fatlaðs fólks. Lögð er áhersla á félagslegt sjónarhorn á fötlun sem á sér rætur að rekja í 

gagnrýni á hina hefðbundnu læknisfræðilegu sýn þar sem áherslan er á líkamlega galla 

og viðleitni til að bæta úr þeim (Rannveig Traustadóttir, 2003). Félagslegt sjónarhorn 

felur í sér það álit, að félagslegar aðstæður valdi því að fólk með skerta færni á ekki kost 

á því að taka fullan þátt í samfélaginu til jafns við aðra. Hugtakið fötlun lýtur að 

tengslum einstaklings með skerta færni og umhverfis hans. Athygli er beint að þeim 

félags- og umhverfisþáttum sem takmarka jafnræði t.d. boðskipti 

(Félagsmálaráðuneytið, 2006). Litið er svo á að félagslegs- og menningarlegar hindranir 

leiði til undirokunar og félagslegrar útlilokunar (Rannveig Traustadóttir, 2003). Til þess 
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að draga úr félagslegri einangrun og auka jafnræði þeirra sem búa við fötlun er 

nauðsynlegt að styrkja forsendur einstaklingsins til þátttöku og laga aðgengi að 

samfélaginu að þörfum hans (Félagsmálaráðuneytið, 2006).  

 

Hið félagslega sjónarhorn á fötlun má sjá endurspeglast víða í umfjöllunum um fötlun 

og í málefnum fatlaðra, má þar m.a. nefna samning S.Þ. um réttindi fatlaðra. Þessa sýn á 

fötlun tel ég vera mikilvægan grunn í starfi þroskaþjálfa sem og annarra sem vinna með 

fötluðu fólki og ekki síður þegar um er að ræða boðskipti alvarlega fatlaða einstaklinga.  

2.4.  Samantekt 

Í þessum kafla hefur fræðilegur bakgrunnur verkefnisins verið kynntur. Mikilvæg 

hugtök er varða málefni fatlaðra hafa verið skoðuð og veitt innsýn í hvaða þýðingu þau 

hafa fyrir fatlað fólk.  
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3.  Snoezelen 

Í þessum kafla leitast ég við að útskýra hugtakið Snoezelen, uppruna, hugmyndafræði 

og áhrif þess á einstaklinga með alvarlega fötlun. Þar sem Snoezelen byggist á því að 

veita fjölþætta skynjunarreynslu mun ég jafnframt fjalla um skynjun og áhrif 

skyntruflana í tengslum við umhverfið og boðskipti. 

3.1.  Skynjun – Brúin að ytra umhverfi  

Til þess að boðskipti geti átt sér stað þurfa boðskiptaaðilar að ná tengslum. Eina leiðin 

til þess að mynda tengsl er í gegnum skynfærin (Granlund og Olsson, 1992). Skynfærin 

eru okkar brú að ytra umhverfi sem gefa okkur upplýsingar um líkama okkar og 

umhverfið (Tvermoes, 2007). Venjulega er skynjun skipt niður í þrjá flokka; fjarskynjun 

sem felur í sér sjón og heyrn, nærskynjun sem felur í sér bragð, lykt og snertingu og 

líkamsskynjun þar sem um er að ræða hita, sársauka, jafnvægi og stöðuskyn vöðva 

(Granlund og Olsson, 1992). 

 

Fyrstu sjö ár ævinnar lærir barnið að skynja líkama sinn og umhverfi sitt. Það byrjar að 

ganga og hreyfa sig um í umhverfinu. Barnið lærir hvað mismunandi hljóð merkja og að 

tala. Það lærir hvernig þyngdarlögmálið virkar og hvernig margir aðrir hlutir virka t.d. 

húsgögn, föt, hnífapör, leikföng, blýantar, bækur og auðvitað aðrar manneskjur. Allt 

þetta veitir barninu skynáhrif og verður til þess að þróa samþættingu skynjunar hjá því. 

Samþætting skynjunar fylgir ákveðnu ferli og fylgja öll börn sama 

grundvallarþroskanum. Hjá sumum börnum þroskast þetta ferli hraðar og hjá öðrum 

hægar en börn fylgja þó alltaf sömu röð (Ayres, 1984). 

 

Óteljandi skynáhrif verka á heilann hvert augnablik, ekki bara frá augum og eyrum 

heldur frá öllum líkamanum. Við höfum sérstaka skynjun sem skráir þyngdarkraftinn og 

hreyfingu líkama okkar í tengslum við jörðina. Heilinn verður að skipuleggja 

skynupplifanir þannig að manneskjan geti hreyft sig, hegðað sér og lært á eðlilegan hátt. 

Heilinn staðsetur, flokkar og skipuleggur áreitin, nokkurn veginn á sama hátt og 

umferðarlögregla stjórnar umferðinni. Þegar skynáreitin streyma á vel skipulagðan og 

samþættan hátt getur heilinn notað þau við atferli, nám og til að skapa upplifanir. Ef 

upplýsingaflæðið er óskipulagt hefur það þau áhrif að lífið líkist umferðarhnút í 

öngþveiti (Ayres, 1984). 
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Það er enginn sem hefur alls enga skynjun eða fullkomna. Ekkert okkar skipuleggur 

skynáhrifin fullkomlega. Sumir hafa góða samþættingu skynjunar, aðrir í meðallagi og 

enn aðrir lélega. Ef heilinn er ekki góður í að samþætta skynupplifanir hefur það áhrif á 

marga þætti í lífinu og getur leitt til mismunandi vandamála í uppgötvun eða skilningi á 

umhverfinu (Ayres, 1984).  

 

Þegar um er að ræða skerðingu á sviði skynjunar hefur það áhrif á boðskipti 

manneskjunnar og verða áhrifin mun afdrifaríkari hjá þeim sem einnig eru 

greindarfatlaðir (Granlund og Olsson, 1992). Ef skynáreitin verða of mikil getur það 

leitt til þess að einstaklingurinn lokar enn frekar á umhverfið og samspil við aðra. 

Mikilvægt er að veita einstaklingnum jákvæða skynjunarreynslu og upplifun ef 

möguleikar á því eru takmarkaðir (Andersen o.fl., 1994). 

3.2.  Hvað er Snoezelen? 

Snoezelen byggist á því að skapa ramma fyrir mismunandi skynupplifanir. Samtímis að 

veita öryggi og möguleika á könnunarleiðum. Markmiðið með Snoezelen er að veita 

jákvæða upplifun af fjölbreyttum skynáreitum. Skynáreitin í Snoezelen er stjórnað með 

mismunandi tæknilegum miðlum sem skipuleggja og flokka skynáreitin. Með því að 

stjórna þessum áreitum eftir þörfum hvers og eins upplifir viðkomandi skynáreitin á 

tryggan og jákvæðan hátt. Snoezelenumhverfið veitir rólegt og afslappað umhverfi fyrir 

einstaklingana. Umhverfi þar sem þeir geta hvílt sig frá almennum skynáreitum í amstri 

dagsins. Umhverfi þar sem einstaklingarnir geta fengið þjálfun í aðstæðum þar sem 

þeim líður vel í (Andersen o.fl., 1994). 

3.3.  Saga og hugmyndafræði Snoezelen 

Snoezelen er upprunalega frá Hollandi og var fyrsta Snoezelhúsið byggt þar árið 1984.  

Hugtakið Snoezelen og hugmyndafræði þess hefur síðan breiðst út á meðal annarra 

landa (Dalen, 1998). Hugtakið Snoezelen er samsett úr tveimur hollenskum orðum; 

snuffelen (rannsaka/kanna) og doezelen (slaka á). Orðið snuffelen felur í sér að nota eitt 

eða fleiri skynfæri á virkan hátt til þess að fá upplýsingar frá umhverfinu. Með dozelen 

er átt við að skrúfað sé lítillega fyrir meðvitundina og maður lætur skynáreiti 

umhverfisins hellast yfir sig. (Eijgendaal, 1991). Þessi orð skýra vel þá skynjunar- og 

tilfinningalegu upplifun sem Snoezelen veitir (Dalen, 1998).  
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Hugtakið Snoezelen var skilgreint af Hollendingunum Jan Hulsegge og Ad Verheul á 

seinni hluta sjöunda áratugarins. Þegar þeir unnu á De Hartenberg stofnuninni í 

Hollandi gerðu þeir tilraun með einföldum hlutum sem áttu að örva alhliða skynjun 

einstaklingana á stofnuninni. Tilraunin heppnaðist mjög vel, sértaklega á meðal 

einstaklinga með alvarlegustu fatlanirnar og sýndu þeir afar jákvæð viðbrögð við 

skynörvuninni (Flaghouse, e.d.). 

 

Hugmyndin með Snoezelen, samkvæmt Hulsegge og Verheul, var sú að aðaláherslan 

átti ekki að vera á þroska- og þjálfunarumhverfi. Í staðinn var lögð áhersla á óbeina 

nálgunaraðferð þar sem einstaklingarnir gætu verið eins og þeim væri eiginlegt. Frjálsir 

til þess að taka ákvarðanir, lausir við þrýsting á frammistöðu eða að ná árangri, frjálsir 

frá stjórnun og venjubundnu lífi, vera ekki háðir læknisfræðilegri greiningu og að þeir 

gætu brugðist við þessum nýja skynjunarheimi á sinn sérstaka hátt. Seinna var 

skilgreiningin á Snoezelen þróuð og lýst sem óbein nálgun þar sem andrúmsloftið 

byggist á trausti og öryggi ásamt því að vera hvetjandi til sjálfstæðrar ákvörðunartöku 

(Flaghouse, e.d.). 

 

Birtar hafa verið fjölmargar skýrslur þar sem skýrt hefur verið frá því að notendur 

Snoezelen hafa mjög jákvæða reynslu af umhverfinu og tekið miklum framförum. Þessi 

góða reynsla af Snoezelenumhverfinu hefur orðið til þess að þróa nálgun þess í átt að 

kennslu- og þjálfunarumhverfis. Í dag er Snoezelen notað víða í umönnun og sem 

kennslu- og þjálfunarumhverfi á meðal fólks með þroskahömlun, einstaklinga á 

einhverfurófinu, eldra fólks með alzheimer, fólks sem hefur hlotið heilaskaða og sem 

verkjastillandi meðferð (Flaghouse, e.d.). 

3.4.  Efni og innihald Snoezelenumhverfisins 

Enginn fastur staðall er á því hvað Snoezelen á að innihalda varðandi efni og rými. 

Snoezelen er fyrirbæri og hugmyndafræði (Dalen, 1998). Til þess að gefa innsýn í það 

hvernig hægt er að innrétta Snoezelen ætla ég að lýsa í stuttu máli Snoezelen á Solbo. 

Þar er Snoezelenbyggingin með nokkrum herbergjum og eru þau innréttuð á ólíkan 

máta. Herbergin eru öll með mismunandi þema og hvert herbergi hefur sinn ríkjandi lit.  
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Í ganginum, sem tengir öll herbergin saman, má 

finna mismunandi skynjunarmiðla. Gólfinu er 

skipt upp í reiti, hver með sinn lit og litað ljós inni 

í þeim. Á veggjunum eru mismunandi mynstur, 

form og efnissamsetningar. Einnig er þar neonljós 

og spegiltunna þar sem hægt er að spegla sig í. 

Auk þess eru þar ljóssúlur sem gefa frá sér hljóð 

þegar þær nema hreyfingu (Andersen o.fl., 1994). 

 

Bláa herbergið er innréttað með höfuðáherslu á nudd og snertingu. Notaðar eru 

heimalagaðar olíur sem lykta vel og jafnvel reykelsi. Lyktarskynið hefur mikil áhrif á 

okkur og tengjum við oft fyrri reynslu við ákveðna lykt. Hugmyndin er sú að þegar 

barnið kemur aftur í bláa herbergið þá þekkir það lyktina og upplifir fyrr þá þægilegu 

reynslu sem það fékk síðast. Notuð er tónlist eftir vali barnanna. Stundum er ljóst hvaða 

tónlist börnin kjósa en í öðrum tilfellum er það ekki. Þegar svo er, verður fagaðilinn að 

prófa sig áfram og fara eftir sínu eigin innsæi (Eijgendaal, 1991). 

 

Nuddið á að vera notaleg reynsla fyrir barnið og þann sem nuddar. Nuddið veitir 

möguleika á samveru þar sem hægt er að mynda tengsl og samspil. Að tala við barnið 

og mynda augnsamband gefur möguleika á sterkari tengslum. Sá sem nuddar þarf að 

hafa gott innsæi gagnvart viðbrögðum barnsins og vera meðvitaður um þarfir þess. 

Barnið þarf að finnast það öruggt og tryggt. Í gegnum nuddið fær barnið meðvitund um 

eigin líkama og öðlast sterkari líkamsvitund. Barnið getur horft á sjálfan sig og 

nuddarann í spegli á meðan nuddið fer fram (Eijgendaal, 1991). 

 

Í græna hergberginu er stórt boltabað með  

mörgum litríkum boltum. Þar er einnig 

spegilkúla til þess að skapa milda og notalega 

birtu þar sem andrúmsloftið á að vera þægilegt. 

Einnig er hægt að hafa skarpari birtu fyrir þá 

einstaklinga sem hafa skerta sjón, þannig að þeir 

geti einnig haft ánægju af litríku boltunum. 

Þegar barnið er í boltabaðinu er það líkamlega mjög upptekið af þeirri tilfinningu sem 

boltarnir gefa. Boltabaðið veitir sömu slökun og að liggja í vatni, bara aðeins fastara 

Mynd 1 : Gangurinn á Solbo ( 

Børnehjemmet Solbo, e.d.). 

Mynd 2 : Græna herbergið ( Børnehjemmet 

Solbo, e.d.). 
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fyrir og fyrir marga öruggara. Boltarnir veita sérstaka tilfinningu þegar þeir umlykja 

líkamann (Eijgendaal, 1991). 

 

Börn sem eiga erfitt með tengslamyndun hafa sérstaka ánægju af því að liggja í baðinu. 

Oft eiga þessi börn í erfiðleikum með náin samskipti við aðra vegna þess að þau eru 

óörugg um hvort tilfinningar þeirra verði samþykktar eða hvort aðrir skilji þær. Þetta 

verður til þess að þau halda tilfinningum sínum út af fyrir sig. Þegar þessi börn eru í 

boltabaðinu er líkami þeirra mjög upptekinn af þeirri tilfinningu sem boltarnir gefa og 

hefur það sýnt sig að nálgast má barnið án þess að það upplifi nálgunina of 

yfirþyrmandi. Flest börn njóta þess að liggja í boltabaðinu og börn með fjölfötlun geta 

slakað á þar. Boltarnir aðlaga sig að líkama þeirra og veita algjöran stuðning 

(Eijgendaal, 1991). 

 

Í hvíta herberginu er megináhersla lögð á 

sjónræna upplifun. Herbergið er allt hvítt. Á 

gólfinu eru m.a. dýnur og vatnsdýnur. 

Hugsunin á bak við val gólfefnisins er sú að 

húsgögnin eiga ekki að ráða 

líkamsstellingum barnsins (sitja/liggja) og 

það á að vera mikið pláss í herberginu. 

Samtímis gefur það möguleika á því að skapa nánd. Notuð er fjarstýring til þess að 

kveikja og slökkva á mismunandi ljósabúnaði. Það er þægilegt að hafa fjarstýringu því 

þá þarf ekki alltaf að vera að reisa sig upp og aðlaga ljósin að þörfum barnanna. Í 

herberginu á nefnilega að ríkja rólegt og afslappandi andrúmsloft án truflunar 

(Eijgendaal, 1991). 

 

Það er mjög erfitt að lýsa andrúmsloftinu í þessu herbergi, maður verður einfaldlega að 

upplifa það. Þegar kveikt er á tónlist og ljósabúnaðinum skapast hlý og þægileg 

stemmning. Þrátt fyrir að tæknibúnaðurinn sé í raun diskóbúnaður þá er andrúmsloftið 

mjög rólegt og veitir umhverfið sjón-og hljóðupplifun ásamt því að veita börnunum 

hlýju og öryggi. Einn blindur drengur á Solbo, finnst mjög gott að vera í þessu herbergi 

þrátt fyrir að hann fái ekki sjónræna upplifun þar inni. Stemmning í herberginu, 

samveran með öðrum, hlýjan og tónlistin veita honum öryggistilfinningu (Eijgendaal, 

1991). 

Mynd 3 : Hvíta herbergið ( Børnehjemmet Solbo, 

e.d.). 
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Þar sem herbergið býður upp á ýmsa möguleika til fjölbreytilegrar sjónskynjunar, þarf 

fagaðilinn, sem er með barninu að vera meðvitaður um viðbrögð barnsins svo hægt sé 

að laga áreitin að barninu ef þau verða of yfirþyrmandi. Það er mikilvægt að barnið 

finni gleði og sýni jákvæð viðbrögð. Starfsfólkið á Solbo telur að öryggið og nándin 

sem börnin upplifa í hvíta herberginu geri þau opnari fyrir tilfinningum sínum 

(Eijgendaal, 1991). 

  

Í Gula herberginu er unnið með hljóðskynjunina. Í herberginu er legubekkur og 

vatnsdýna með innbyggðum hátölurum. Einnig er skermur þar sem hægt er að sjá 

hljóðtaktinn með ljósasýningu. Í byrjun var ljósasýningin sett á fullan styrk en fyrir þau 

börn sem eru flogaveik reyndust áhrifin vera of mikil. Þannig að dregið var úr hraðanum 

og í dag virkar ljósasýningin meira sem notaleg ljósastemmning, sem þó bregst að 

einhverju leyti við tónlistinni (Eijgendaal, 1991). 

 

Herbergið er útbúið þannig að hægt er að koma fyrir mismunandi hljóðfærum og því 

geta börn og fagaðilar sungið og spilað saman. Hægt er að setja míkrófón í samband við 

bekkinn og vatnsdýnuna. Börnin geta þá sungið í míkrófóninn eða einfaldlega bara 

heyrt sína eigin rödd og öðlast tilfinningu fyrir henni og finnst þeim það mjög gaman. Í 

gegnum bekkinn og vatnsdýnuna er hægt að finna hljóðkraftinn í gegnum líkamann. 

Þannig að þrátt fyrir hugsanlega heyrnarskerðingu geta börn samt sem áður notið 

tónlistar (Eijgendaal, 1991). 

 

Spaherbergið var sett upp aðeins seinna en mikill áhugi var fyrir því að draga það inn í 

Snoezelenumhverfið. Reynslan hefur sýnt fram á að börnum finnst oft gaman að vera í 

volgu vatni. Hugmyndafræðin á bak við það að nota spabað í Snoezelen er mjög 

einföld; vellíðanin, öryggistilfinningin og hitinn gefur möguleika á frekari upplifun 

(Eijgendaal, 1991). 

 

Vatn og náttúra tengjast og til þess að veita börnunum 

tilfinningu fyrir því, er spabaðið í garðstofu sem liggur 

 við garðinn og leiksvæðið. Grænum plöntum hefur 

verið komið fyrir til þess að skapa frekari 

útistemmningu. Hægt er að sitja í garðhúsinu og fá sér 

að borða þar sem borð og stólar eru þar. Garðstofan er Mynd 4 : Spaherbergið 

(Børnehjemmet Solbo, e.d.). 
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ljóst herbergi með glugga á öllum hliðum. Í herberginu er sápukúluvél sem getur fyllt 

herbergið af sápukúlum sem gaman er að leika sér með. Með einföldum tæknimiðlum er 

hægt að gera andrúmsloftið í herberginu notalegt fyrir börnin t.d. með tónlist og ljósum 

(Eijgendaal, 1991). 

3.5.  Áhrif Snoezelen 

Sýnt hefur verið fram á að hægt sé að nota Snoezelen sem áhrifaríkt tæki á fjölbreyttum 

vettvangi. Snoezelen hefur raunveruleg áhrif á að bæta lífsgæði fólks með fötlun og 

annarra hópa með mismunandi skerðingar (Flaghouse, e.d.). Í grein sem ber heitið 

Snoezelen as a Casual Leisure Activity for People with a Developmental Disability, 

kemur fram að rannsóknir hafa sýnt fram á að áhrif Snoezelenumhverfisins eru 

margþætt. Snoezelen örvar einstaklinga með alvarlega fötlun ásamt því að veita slökun 

og ánægjulega upplifun. Einnig má líta á Snoezelen sem áhrifaríka aðferð til þess að 

öðlast tilfinningu fyrir stjórn á eigin lífi, tæki til valdeflingar þar sem það er 

einstaklingsmiðað og gefur einstaklingunum frelsi á vali og rétti til sjálfsákvörðunar. 

Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að notkun Snoezelen getur hækkað 

sársaukaþröskuld, minnkað sjálfsörvandi hegðun og athygli við einföld verkefni getur 

aukist (Patterson, 2004).  

 

Athuganir sem gerðar hafa verið á Snoezelen hafa leitt í ljós að umhverfið hefur jákvæð 

áhrif á starfsandann og viðhorf starfsfólks ásamt því að hjálpa einstaklingunum að 

öðlast aukinn samfélagslegan stuðning. Bendir þetta til þess að Snoezelen sé 

mikilvægur þáttur í að aðlaga einstaklingana að samfélaginu. Snoezelen minnkar þá 

tilfinningu einstaklingana að finnast þeir vera hjálparlausir því þeir öðlast á 

óhefðbundinn máta færni í að taka ákvarðanir og hafa val sem skiptir máli. Er þetta 

mikilvægur þáttur í að fjarlægjast það ferli sem hefur fylgt stofnunum (Patterson, 2004).  

 

Í greininni A Room Comes Alive With Color and Sounds, eru viðtöl við nokkra fagaðila 

sem hafa kynnst Snoezelen í starfi sínu. Höfundur greinarinnar talar um að notkun 

Snoezelen sem fjölþætta skynörvun fyrir eldra fólk og fyrir fötluð börn og fullorðna, 

hefur aukist í Bandaríkjunum, en hefur þó ekki náð jafn mikilli útbreiðslu og í 

Bretlandi. Heilbrigðisstofnanir í Bandaríkjunum hafa ekki verið eins áhugasamar 

varðandi Snoezelen, að hluta til vegna þess að varpað hefur verið fram efasemdum um 

áhrif Snoezelen og rannsóknaraðferðirnar hafa verið gagnrýndar fyrir að vera ekki nógu 
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nákvæmar (Kinkead, 2003). Þó hefur Snoezelen náð góðri útbreiðslu í Bandaríkjunum 

og er nú nánast í hverju fylki (Flaghouse, e.d.). 

 

Í grein Kinkead (2003) má meðal annars finna brot úr viðtali við Dr. Barbara Haight, 

fyrrum prófessor í Medical University í South Carolina College of Nursing. Haight 

kynntist Snoezelen í Hollandi og var hún mjög undrandi yfir því að sjá eldra fólk með 

alvarlega heilabilun sitja rólegt með tebolla og tala saman. Hún spurði hvort fólkið væri 

svona rólegt vegna lyfja. En svo var ekki. Svarið sem hún fékk var að það væri vegna 

þess að fólkið færi í Snoezelen nokkrum sinnum í viku. 

 

Aðstoðar yfirmaður hjúkrunarsviðs á hjúkrunarheimili fyrir eldra fólk með alzheimer, 

talar um að fólkið verði rólegt því umhverfið í Snoezelen er svo friðsælt. Á meðan 

einstaklingarnir slaka á verða þeir samtímis móttækilegri og meðvitaðri gagnvart 

umhverfinu. Það eru margir áhugaverðir hlutir til þess að horfa á og ekkert auka áreiti 

sem venjulega er í daglegu lífi þeirra á hjúkrunarheimilinu. Jafnframt talar hún um að 

Snoezelenumhverfið sé skemmtilegt og að jafnvel starfsfólkið slaki á í því (Kinkead, 

2003). 

 

Þrátt fyrir að Snoezelen hafi verið hannað fyrir fötluð börn eru áhrif þess á þau oft óljós. 

Framkvæmdastjóri einnar af heilbrigðisstofnunum sem heimsóttar voru, var spurður að 

því hvort börnin hefðu ávinning af Snoezelen? Hann svaraði því þannig að svarið myndi 

velta á persónulegri tilfinningu og skoðun hvers og eins. Ef ávinningur felst í brosi, 

þátttöku og slökun þá telji hann engan vafa leika á því (Kinkead, 2003). 

3.6.  Athugun áhugasviðs 

Í grein uppeldisfræðingsins Terje Dalen (2001) sem ber titilinn Interessekartlegging som 

nödvenig basis for opplæring og aktivisering for multifunksjonshemmede (athugun á 

áhugamálum sem nauðsynlegur grunnur fyrir námi og virkni fjölfatlaðra) bendir hann á 

að talin sé góð fagmennska að ganga út frá sterkum hliðum og áhugasviði einstaklinga 

hvað varðar kennslu og þroskandi viðfangsefni. Oft getur reynst vandasamt að finna út  

hvar áhugi einstaklings liggur þegar um er að ræða fjölhliða skerðingar og takmarkanir 

á virkni á nánast öllum sviðum. Vandinn er sá að þessir einstaklingar hafa oft litla 

möguleika á því að velja sjálfstætt vegna skerðingar sinnar og tjá óskir sínar og þarfir á 

augljósan hátt. Þeir eru oft háðir öðrum með að velja áhugamál sín. Huga þarf að því 
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hvað einstaklingnum líkar við og hvers konar örvun tekur hann fram yfir aðra. 

 

Kröfurnar eru því miklar sem gerðar eru til starfsfólks sem vinnur með þessum hópi 

einstaklinga og felur starfið í sér ákveðna ögrun þegar aðlaga á þjónustutilboðið með 

tillit til áhugamála, óska og þarfa einstaklingsins. Einstaklingar með skertan þroska hafa 

m.a. mörg áhugamál sem snúast um einfalda skynörvun. Athuganir á því hvaða örvun 

og hvers konar athöfnum viðkomandi hefur sérstakan áhuga á eru mjög mikilvægar fyrir 

nám og virkni einstaklingsins (Dalen, 2001). Athafnir einstaklingsins þurfa að fela í sér 

virka þátttöku viðkomandi og að hann hafi möguleika á vali. Ekki síst þurfa þær að vera 

skemmtilegar, spennandi og þroskandi. Samtímis þarf manneskjan að upplifa velgengni 

(ég get-ég er eitthvað) (Sørensen og Hansen, 2000). 

 

Dalen (2001) telur að ef fagmaður veit hvað vekur áhuga einstaklingsins, veit hann 

talsvert mikið um hann. Þekkingin er ómetanlegt tæki til þess að skipuleggja innihald 

þjónustutilboðsins, einstaklingnum til ávinnings. Þessi þekking er grundvallarforsenda 

þess að nám og viðfangsefni skili góðum árangri. Áhugasviðin eiga að stýra innihaldinu 

í námi og viðfangsefnum einstaklinga sem búa við miklar skerðingar og því nauðsynlegt 

að gera athugun á þeim. Athugun á áhugamálum eða áhugasviði getur farið fram á 

ýmsan hátt, hægt er að styðjast við ákveðin módel og aðferðir. Athugunin þarf að vera 

nákvæm, kerfisbundin og gerð með frjóum huga. Athugun og prófun í vel skipulögðu 

Snoezelenumhverfi getur reynst hagnýtur hluti af slíkri athugun. 

3.7.  Snoezelen sem náms - og virkniumhverfi 

Venjulega læra börn í gegnum leik og umhverfið. Þau fá alla þá skynörvun sem heilinn 

þarfnast. En börn sem hafa taugafræðileg vandamál þar sem um er að ræða minnkaða 

heilastarfssemi eða erfiðleika tengda skynjun, þurfa skynþjálfun. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að samspil við umhverfið hefur áhrif á þroska heilans og skipta gæði 

umhverfisins miklu máli varðandi þroskann. Umhverfi sem einkennist af möguleikum 

til mismunandi athafna og skynjunar hefur jákvæð áhrif á þroska heilans. Auðugt og vel 

skipulagt umhverfi eykur hæfnina til þess að vinna úr skynupplifunum og notkun þeirra 

upplýsinga sem skynjunin veitir (Ayres, 1984). 

 

Til þess að skynáhrifin í umhverfinu hafi þroskandi áhrif, verður einstaklingurinn að 

móttaka þau á virkan hátt. Ef einstaklingurinn er óvirkur gagnvart áreitunum hafa þau 
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ekki þessi áhrif. Umhverfi sem gefur einstaklingnum möguleika á því að vera líkamlega 

virkur er  kjörumhverfi. Þegar barnið þróar hreyfingar sínar verður samtímis þróun á 

heilastarfsseminni. Taugatengingar, sem tengjast mismunandi svæðum í heilanum 

fjölgar. Hreyfing er því mjög mikilvæg varðandi þroskann (Ayres, 1984). 

 

Þegar unnið er með einstaklingi með skerta skynjun þarf að tryggja að hann fái 

möguleika á mismunandi skynupplifunum og reynslu. Skynupplifanir sem viðkomandi 

hefur aflað og þykir skipta máli, tengir hann ósjálfrátt við fyrri reynslu og lærir af  þeim 

(Sørensen og Hansen, 2000). Skynupplifanir eru næring fyrir taugakerfið. Hver 

skynupplifun er form af upplýsingum. Taugakerfið notar þessar upplýsingar til þess að 

framleiða viðbrögð sem aðlagar líkama og sál að þessum upplýsingum. Heilinn þarfnast 

stöðugs flæðis upplifunar til þess að þroskast og starfa (Ayres, 1984).  

 

Einstaklingar með mikla skerðingu eða fötlun hafa gjarnan minni tækifæri til að afla sér 

þessarar reynslu með skynjun sinni og hefur það áhrif á innihald boðskipta og merkingu 

þeirra. Hugtakaforði alvarlega fatlaðra er oft lítill því reynsla þeirra er mjög takmörkuð. 

Einstaklingur með alvarlega hreyfihömlun hefur ekki tök á því að ná í hluti og snerta þá. 

Hvernig á einstaklingurinn að vita hvaða merkingu penni hefur og notagildi hans ef 

hann hefur aldrei fengið að skynja og prófa pennann sjálfur? Hann verður að fá að 

upplifa til þess að boðskipti hans verði innhaldsríkari (Granlund og Olsson, 1992). 

 

Til þess að einstaklingurinn tjái sig um það sem hann upplifir verður hann að vera í 

virkum samskiptum við umhverfi sitt. Nauðsynlegt er að aðlaga umhverfi og athafnir 

þannig að einstaklingurinn geti verið virkur (Granlund og Olsson, 1992). Umhverfið 

hefur áhrif á boðskiptin og því verður að skoða manneskjuna í eigin umhverfi. Hægt er 

að skoða umhverfið bæði frá félagslegu og efnislegu sjónarhorni. Félagslega umhverfið 

er fólkið í kringum einstaklinginn og samspil þeirra við hann. Efnislega umhverfið eru 

ytri aðstæður sem einstaklingurinn býr við t.d. hlutir, náttúran og hljóðin í umhverfinu. 

Mikið áreiti í umhverfinu t.d. hávaði og óreiða getur valdið því að einstaklingurinn 

notar lægra tjáningarstig og verður óvirkur (Granlund og Olsson, 1992). 

 

Til þess að efla þróun skynjunar, upplifunar og samhæfingu skynleiða verður að vera 

eitthvað örvandi að bera fyrir og þurfa skynfyrirbærin að vera vönduð, fjölbreytt og 

hægt að aðlaga þau að einstaklingnum. Sama á við um hreyfifærni og þróun hennar. Það 

verður að vera eitthvað ánægjulegt að hreyfa sig gagnvart. Snoezelen hentar því mjög 
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vel sem náms- og virkniumhverfi fyrir þennan hóp fatlaðra. Þó er einnig hægt að finna 

aðrar aðstæður sem ná gæðum Snoezelenumhverfisins. Fjölbreyttar þarfir 

einstaklinganna kalla á fjölbreytilegar náms- og virknisaðstæður (Dalen, 2001). 

3.8.  Að vera saman 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að fjölþætt skynjunarumhverfi veitir tækifæri til að auka 

boðskipti milli fatlaðs einstaklings og þess sem annast hann. Samtímis að auka 

gagnkvæman skilning þeirra á hvorum öðrum og byggja upp traust í sambandi þeirra. 

Reynsla á Snoezelenumhverfinu er sú að það veitir mörgum gleði og ánægju og ekki 

hvað síst vegna samverunnar (Flaghouse, e.d.). 

 

Þegar einstaklingi er kennt að taka þátt samspili, samstarfi og boðskiptum þarf að bjóða 

upp á eitthvað áhugavert til að vera saman um. Fjölbreytileikinn í Snoezelen getur 

hentað vel til þessa. Skynjunarfyrirbærin í umhverfinu verður það sem Granlund og 

Olsen kalla í bókum sínum innihald í boðskiptum (Dalen, 2001). 

 

Í grein Patterson (2004) kemur fram að sameiginleg reynsla í Snoezelenumhverfinu 

veitir ávinning fyrir þjónustuþegann, umönnunaraðilann og fjölskyldu hans. Í gegnum 

þessa reynslu er tilvalið tækifæri til að taka þátt í umhverfi einstaklingsins og öðlast 

meðvitaða þekkingu á þörfum hans, veita stuðning og styrkja þátttöku hans. Snoezelen 

er öflugt tæki sem getur hjálpað bæði umönnunaraðilum og þjálfunaraðilum til þess að 

yfirstíga margar hindranir í lífi hins fatlaða sem koma í veg fyrir fulla þátttöku hans.  

 

Í sömu grein kemur einnig fram að Snoezelen veitir möguleika á tengslum, hlýju og 

sameiginlegri reynslu, sem er mjög mikilvægt til þess að auka lífsgæði. Sameiginleg 

þátttaka og nálægð skipta höfuðmáli til þess að ná hámarksávinningi í Snoezelen. 

Starfsmenn sem aðhyllast þessa nálgun í Snoezelen eru líklegir til að veita 

einstaklingnum öryggistilfinningu og stuðning við allar aðstæður í starfi sínu. Því má 

segja að Snoezelen veitir ánægjulega skynjunarreynslu í andrúmslofti þar sem ríkir 

traust og slökun (Patterson, 2004). 

3.9.  Samantekt 

Í þessum kafla hefur Snoezelen verið kynnt, hugmyndafræði, notkun og áhrif þess á 

fatlaða einstaklinga. Sýnt hefur verið fram á mikilvægi umhverfis á fötlun og boðskipti.  
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Skoðað hefur verið áhrif skynjunar og skyntruflana í tengslum við fatlaða einstaklinga 

og boðskipta. Komið hefur fram að eina leiðin til þess að ná tengslum og hafa boðskipti 

er í gegnum skynjun og því er nauðsynlegt að skoða áhrif skynjunar í tengslum við 

þessa þætti.  
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4.  Boðskipti 

Í þessum kafla leitast ég eftir að greina frá því hvað boðskipti fela í sér, áhrif fötlunar á 

boðskipti og hvaða þættir eru mikilvægir varðandi boðskipti og alvarlega fatlaða 

einstaklinga. 

4.1.  Hvað eru boðskipti? 

Boðskipti er vítt hugtak en flestar skilgreiningar á því fela í sér gagnkvæmni í samspili.  

„Boðskipti eru flutningur á boðum frá einum einstaklingi til annars. Þessi víðtæka 

skilgreining á boðskiptum felur í sér að allt sem einstaklingur aðhefst, viljandi eða 

óviljandi, ber einhver boð að því tilskildu að móttakandi sé nærstaddur, sem viljandi eða 

óviljandi skynjar boðin og túlkar þau“ (Granlund og Olsson, 1992:4). Þegar boðskipti 

eru skilgreind á jafn víðtækan hátt og hér er gert getur hugtakið nánast haft sömu 

merkingu og samspil og samskipti á milli einstaklinga (Erla Gunnarsdóttir, 1996).  

 

Margar skilgreiningar á boðskiptum eru þó mun þrengri en hér að ofan. Norski 

sálfræðingurinn Per Lorentzen (2003) bendir á að þær skilgreiningar á boðskiptum sem 

gera ráð fyrir sendanda, móttakanda og boðskap í ákveðnu táknkerfi eða kóða, séu 

ófullnægjandi og of færnimiðaðar. Krafist er færni af sendanda að yfirfæra boðskap 

sinn, hugsanir og tilfinningar á form með sameiginlegri túlkun. Einnig þarf móttakandi 

að hafa færni í túlka þessi boð. Í staðinn vill Lorentzen skilgreina boðskipti sem: 

„Samspil sem stendur yfir einhverja stund milli tveggja einstaklinga um hvað báðir 

aðilar álíta eða þeim þykir um það sem er að gerast í þeim tilteknu aðstæðum“ 

(Lorentzen, 2003:178). Forsendan í boðskiptum er að deila reynslu og upplifunum með 

öðrum. Þessi sýn á boðskipti fellur vel að þeirri hugmyndafræði sem felur í sér að hafa 

tilgang í tilverunni og að við þroskumst þegar viðhorf okkar mæta öðrum. Það er mun 

meira í húfi en flutningur á boðum (Christensen, 2005).  

 

Að hafa boðskipti eða „at kommunikere“ á dönsku þýðir að gera eitthvað sameiginlega. 

Hugtakið lýsir fyrst og fremst hvernig einstaklingur deilir með annarri manneskju 

hugsunum sínum, tilfinningum, upplifun og reynslu. Forsenda fyrir þessari 

skilgreiningu á hugtakinu er að til staðar sé sendandi, móttakandi og boðskiptamiðill. 

Þessi boðskiptamiðill hefur venjulega verið hið talaða mál en á sama tíma hafa 

manneskjur ávallt notað látbragð, líkamstjáningu og annað sem boðskiptamiðil (Lieth, 

2005).  
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Samkvæmt rússneska sálfræðingnum Maja Lisina (1989) á andlegur þroski barna sér 

stað í gegnum boðskipti með öðrum manneskjum og eru hin óyrtu boðskipti t.d. 

augnsamband, snerting og bros ekki síður mikilvæg þegar talað er um boðskipti. Lisina  

heldur því fram að markmiðið með boðskiptum sé að mynda tengsl og ná fram 

sameiginlegri niðurstöðu. 

4.2.  Altæk boðskipti 

Hugtakið altæk boðskipti (totalkommunikation) var kynnt af mannfræðingnum 

Margaret Mead kringum 1960. Bakgrunnur hugtaksins var starf og rannsóknir Mead á 

meðal mismunandi menningarheima, tungumála og reynslu. Samkvæmt Mead er 

nauðsynlegt að aðilar frá mismunandi menningarheimum samþykki hver annan, virði og 

sýni skilning með því að hlusta og læra af hver öðrum þ.m.t. tungumál hvers annars. Án 

þess yrði ekki sameiginleg þróun heldur yrði annar aðilinn ráðandi í samskiptunum. 

Hugmyndin var að nota allar tiltækar aðferðir til þess að hafa boðskipti þannig að úr  

 

Mynd 5: Boðskiptahringurinn (Aarkrog e.d). 
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yrði gagnkvæmur skilningur. Um þetta snúast einmitt altæk boðskipti, að nota allar 

aðferðir til þess að einstaklingurinn geti tjáð sig t.d. með hreyfingu, dansi, tali, tákni, 

skrift, látbragði, handahreyfingu o.fl. (Andersen og Mortensen, 2001).  

 

Mynd 5 er ætlað að sýna fjölbreytileika boðskipta. Gera á ráð fyrir að nota allar tiltækar 

aðferðir til þess að boðskiptin séu farsæl á gagnkvæman máta (Aarkrog, e.d.). Snoezlen 

getur verið ein aðferð til þessa þar sem notaðar eru ýmsar aðferðir til boðskipta í 

umhverfinu, í raun allar tiltækar aðferðir, t.d. snerting, bros, augnsamband, 

líkamstjáning, dans, hreyfing og söngur. Áhersla er lögð á einstaklinginn, virðingu fyrir 

honum, gagnkvæma reynslu og skilning. 

 

Hugtakið altæk boðskipti hefur haft mikla þýðingu varðandi  breytingu á hugsunarhætti 

þegar um er að ræða boðskipti. Þessi nýja afmörkun á boðskiptahugtakinu hefur þróast 

og er það mjög hentugt þegar fjallað er um boðskipti í  samhengi við boðskiptahömlun. 

Hægt er að tala um 4 a í boðskiptum í dönsku tali. Almindelig kommunikation (almenn 

boðskipti) eða aðaltungumál samfélagsins og ritmál þess. Augmentarisk  kommunikation 

(boðskipti með stuðningi), með því er átt við að í vissum boðskiptaaðstæðum er þörf á 

að bæta við hið almenna talmál með öðrum táknum og geta mismunandi 

boðskiptamiðlar bætt upp hver annan. Talað er um alternativ kommunikation 

(óhefðbundin boðskipti) þegar ekki er hægt að nota hin almennu boðskipti á milli 

einstaklings og annarar manneskju sem notar hið almenna talmál. Hér gildir að velja 

tungumál sem getur komið í staðinn fyrir hið almenna og helst á þann hátt að almenna 

málið megi læra sem annað tungumál. Að lokum er fjórða a-ið sem er adfærdsbetinged 

kommunikation (boðskipti byggð á atferli), sem vísar í að allt atferli felur í sér 

boðskiptaþætti, þætti sem gefa má merkingu eða túlka. Með öðrum orðum, það er ekki 

hægt að hafa ekki boðskipti (Lieth, 2005).    

4.3.  Ungbarnarannsóknir  

Alveg frá fæðingu hafa börn hæfni til boðskipta og er gagnkvæm hlutdeild barnsins 

sýnileg frá byrjun. Þessi vitneskja hefur orðið til vegna rannsókna sem gerðar hafa verið 

með myndbandsgreiningu á ungbörnum og hafa þessar rannsóknir gjörbreytt ríkjandi 

viðhorfi til getu ungbarna. Freud og Piaget 1911 og 1923 litu á nýfædd börn sem 

andfélagsleg, sjálfhverf og óvirk í félagslegu samspili. Þróun í ungbarnarannsóknum 

hefur haft mikil áhrif á faglegt starf með einstaklingum með takmörkuð boðskipti 
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(Kirkebæk, 1998). 

 

Tina Harmon formaður dönsku þekkingarmiðstöðvarinnar VIKOM, segir í viðtali við 

Maríu Rørbæk (2007) að allar manneskjur eigi boðskipti frá fæðingu, spurningin er 

einungis hvernig. Nýfædd börn kunna meira en að gráta. Frá fæðingu geta þau lesið úr 

andlitssvip og hermt eftir. Jafnvel þau allra minnstu bregðast við merkjum umhverfisins 

og hafa samspil við aðrar  manneskjur t.d. móðurina. Þrátt fyrir að barnið geti hvorki 

notað orð né markvissar handahreyfingar til þess að tjá sig, skilja foreldrarnir barnið. 

Aðferðir sem notaðar eru í starfi með fjölfötluðum eins og myndbandsgreining beina 

sjónum sínum að kenningum um boðskipti ungbarna.  

 

Tina heldur því fram að það sé ekki vegna þess að fjölfatlaðir séu eins og ungbörn 

heldur vegna þess að kenningar um boðskipti ungbarna segja mikið til um boðskipti 

einstaklinga og einnig boðskipti þeirra sem hafa ekki tök á því að nota orð eða annað í 

líkingu við orð. Tina segir jafnframt að ungbarnarannsóknir sýni fyrst og fremst að það 

er öllum manneskjum eiginlegt að hafa boðskipti og samspil við annað fólk en á sama 

tíma dregur manneskjan sig í hlé ef umhverfið er of krefjandi á samskipti og engin 

svörun er á móti. 

 

Rannsóknir sem sýna mismuninn á samskiptum foreldra ófatlaðra og fatlaðra barna hafa 

mikla þýðingu og svara mikilvægum spurningum sem hægt er að nota til þess að þróa 

ánægjulegt samspil milli foreldra og fatlaðs barns ásamt því að auka gagnkvæman 

skilning þeirra á milli. Einnig hafa þessar rannsóknir mikla þýðingu til þess að koma í 

veg fyrir að barnið verði óvirkt, hjálparlaust og vanmáttugt í samspili (Carling, 1989).  

4.4.  Samspil og tengsl 

Margir foreldrar sem eignast fatlað barn upplifa sig óörugga og hjálparvana vegna þess 

að barnið er ekki eins og þau höfðu búist við og einnig vegna þess að barnið sýnir oft  

viðbrögð sem foreldrarnir skilja ekki eða kunna ekki að bregðast við (Carling, 1989).  

Það er eðlilegt að foreldrar efist um hæfni sína en það er mikilvægt að vita að fatlaða 

barnið hefur, líkt og önnur börn, þörf fyrir umönnun, tengsl og kærleika og hefur 

meðfædda hæfni til að mynda tengsl og samspil (Landsforeningen LEV, 2000). 

Rannsóknir á geðtengslum hafa sýnt fram á að þau samskipti sem geðtengsl byggja á 

eru undirstaða þroska á öllum sviðum (Guðrún Stefánsdóttir, 1998).  
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Áður var talið að samspil barnsins við umhverfi sitt hefði ekki neina þýðingu fyrir 

vitsmunaþroska og námsgetu þess. Sumir héldu því fram að námsgeta væri fyrirfram 

ákveðin áður en barnið fæddist. Aðrir héldu því fram að forsendur barnsins væru 

ákveðnar af því sem gerðist í kringum það og gjörðir þess hefði engin áhrif á þessar 

forsendur. Svissneski sálfræðingurinn Jean Piaget var einn af þeim fyrstu sem 

viðurkenndi að samspil barnsins við umhverfið væri afar mikilvægur þáttur í þroska 

þess (Ayres, 1984).  

 

Það eru oftast foreldrarnir sem barnið á fyrsta samspilið við og myndar sín fyrstu nánu 

tengsl við. Barnið þekkir hjartslátt móður sinnar, lykt foreldra sinna, fótgang og rödd 

þeirra og getur aðgreint þá frá öðrum manneskjum. Þegar foreldrar eru óöruggir um 

mikilvægi sitt fyrir barnið sitt er það oft vegna þess að fatlað barn sýnir gleði sína í 

samskiptum við foreldrana á annan hátt en foreldrarnir vænta. Það eru ekki öll börn sem 

sýna gleði sína með brosi, kannski hefur barnið lömun í andliti og getur ekki notað 

svipbrigði. Kannski getur barnið ekki haft augnsamband en það sýnir e.t.v. gleði sína í 

samskiptum með því að snúa eyranu í átt að rödd foreldra sinna, myndar hljóð eða 

sparkar fótunum. Það er mikilvægt að finna út hvernig barnið sýnir gleði sína 

(Landsforeningen LEV, 2000).  

 

Boðin sem fötluð börn senda eru oft mjög veik og því getur reynst erfitt að koma auga á 

þau og því er hætta á því að þau fari framhjá umhverfinu (Carling, 1989). Þegar 

foreldrar aðlaga sig að merkjum barnsins myndast möguleiki á samspili og gleði. Þegar 

andlit foreldris er þétt við andlit barnsins er barnið oft móttækilegra fyrir samspili. Fyrst 

myndar barnið hljóð, foreldri endurtekur hljóðið, bíður og gefur barninu tækifæri á því 

að mynda hljóðið aftur. Barnið myndar hljóð, foreldri endurtekur það aftur og breytir 

því kannski aðeins í þetta skiptið til þess að vekja forvitni barnsins. Samspil eins og 

þetta, þar sem foreldri og barn skiptast á og víxlleikur á sér stað er grundvöllur fyrir 

þróun boðskipta og tungumáls. Samspilið getur átt sér stað með hljóðum, svipbrigðum 

og hreyfingum (Landsforeningen LEV, 2000). 

 

Mörg fötluð börn eru afar viðkvæm og hafa þörf fyrir tíð hlé í samskiptum. Þau sýna 

það t.d. með því að snúa höfðinu, geispa eða láta höfuðið falla niður á bringu. Það er 

mjög mikilvægt að bíða með samskiptin í þessum aðstæðum þar til barnið sýnir að það 

sé aftur tilbúið í samspil, þannig myndast gagnkvæm gleði í samskiptunum. Ef þrýst er 
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á samskipti, þegar barnið hefur þörf fyrir hlé, verður barnið órólegt og grætur. Það er 

einnig mikilvægt að muna að þrátt fyrir fötlun barnsins mun áhugi á boðskiptum 

þroskast líkt og hjá öðrum börnum, þó með þeirra eigin forsendum (Landsforeningen 

LEV, 2000). 

 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að fjölþætt skynjunarumhverfi getur aukið boðskipti milli 

fatlaðs einstaklings og þess sem annast hann. Snoezelen veitir góða gagnkvæma reynslu 

til gleði og samveru. Í Snoezelen er megináhersla lögð á sameiginlega þátttöku og 

nálægð þar sem ríkir gagnkvæmt traust sem er afar þýðingarmikið varðandi tengsl og 

samspil. Umhverfið veitir einstaklingnum öryggi þar sem hægt er að stjórna áreitunum 

og skapa þannig meiri ró í skynjun og meira öryggi um hvað gerist í umhverfinu. 

4.5.  Þroski og myndun sjálfsins 

Boðskipti og samspil er forsenda fyrir myndun sjálfsins og þeirri upplifun á því að hafa 

tilgang í tilverunni, hafa áhrif á umhverfi sitt og deila sjónarmiðum sínum og 

upplifunum með öðrum (Christensen, 2005). Bandaríski sálfræðingurinn, Daniel Stern, 

(2000) hefur lýst því í sinni þroskakenningu, hvernig sjálfið hjá ungbarni þroskast í 

gegnum tengsl og þá sérstaklega í gegnum nána umönnunaraðila. Hann lýsir m.a. getu 

barnsins til að samþætta áhrif frá mismunandi skynjunarstöðum (t.d. að snerta og að sjá 

hlut eða á milli talhljóðs og munnhreyfingar) getur haft áhrif á hugmyndir barnsins um 

sjálft sig. Tilfinning barnsins fyrir sjálfum sér og öðrum styrkist við gagnkvæmt 

samspil.  

 

Þegar horft er til þess að þroski og myndun sjálfins er eitthvað sem gerist í boðskiptum 

og við samspil er mikilvægt að skapa möguleika fyrir þýðingarmikið samspil þar sem 

þróun getur átt sér stað. Þrátt fyrir að  það sé meðfæddur eiginleiki að geta átt í 

félagslegu samspili verður þessi grunnur að þróast. Þetta er enn þýðingarmeira fyrir 

fötluð börn þar sem þroskaferli þeirra, samkvæmt Stern (2000), er enn viðkvæmara en 

hjá öðrum börnum. Barnið hefur skerta möguleika á þvi að skilja heiminn í gegnum 

skynjun sína og hafa áhrif á hegðun annarra með merkjum sínum. Þetta hefur áhrif á 

möguleika barnsins á upplifun samspils og samveru með öðrum. Hér hefur það 

úrslitaáhrif að skapa möguleika á upplifun og reynslu sem hentar þörfum barnsins 

(Christensen, 2005).  
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Fjölbreytileg áhrif skynjunar í Snoezelen vekja áhuga og fanga athygli. Þegar boðskipti 

og samspil eru þróuð þarf umhverfið að vera áhugavert og skynfyrirbærin vönduð. Það 

skiptir miklu máli að það sé eitthvað áhugavert til að vera saman um. Vel skipulagt og 

vandað Snoezelenumhverfi veitir möguleika á sameiginlegu „umræðuefni“ eða 

innihaldi í boðskiptunum. Í Snoezelen fær einstaklingurinn að njóta sín á eigin 

forsendum og upplifa að hann hafi áhrif á umhverfi sitt. Samtímis að upplifa sjálfan sig 

í virkum tengslum við umhverfið, öðlast sterkari líkamsvitund og hugmyndir um sjálfan 

sig. 

4.6.  Áhrif fötlunar á boðskipti 

Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með fötlun segir: „Til fatlaðra teljast 

þeir sem eru líkamlega, andlega eða vitsmunalega skertir eða sem hafa skerta skynjun til 

frambúðar sem kann, þegar víxlverkun verður milli þessara þátta og tálma af ýmsu tagi, 

að koma í veg fyrir fulla og virka þátttöku þeirra í samfélaginu á jafnréttisgrundvelli“ 

(Félagsmálaráðuneytið, 2007). 

 

Margir fatlaðir upplifa erfiðleika með boðskipti. Andleg röskun getur haft áhrif á 

boðskipti, sérstaklega í aðstæðum sem eru ókunnugar og valda álagi. Einstaklingar með 

einhverfu og alvarlega þroskahömlun ásamt þeim sem hafa skerta skynjun t.d. sjón 

og/eða heyrnarskerðingu geta einnig átt í erfiðleikum með boðskipti. Alvarleg 

hreyfihömlun, sérstaklega ef einnig er um að ræða greindarskerðingu, getur hindrað 

einstaklinginn í að ná tökum á tungumálinu. Alvarleg líkamleg fötlun hefur neikvæð 

áhrif á þær margþættu vöðvahreyfingar í munni sem eru nauðsynlegar fyrir talmál og 

alvarleg greindarskerðing gerir einstaklingnum erfiðara fyrir að tengja tákn við það sem 

það vísar í. Einstaklingar með alvarlega greindarfötlun eiga oft í erfiðleikum með að 

tileinka sér óhlutbundna merkingu táknkerfa eins og táknmáls. Sumir einstaklingar, sem 

eiga erfitt með boðskipti, hafa öðlast talfærni sem gerir þeim kleift að tjá sig um 

grunnhugtök t.d. mat eða athafnir en geta ekki tjáð sig með flóknari tungumáli og 

hindrar það óhlutbundin boðskipti t.d. segja frá draumum, áhyggjum, 

framtíðaráætlunum (Downing, 2005). 

 

Einstaklingar með fötlun hafa oft minni tækifæri til þess að afla sér reynslu vegna 

skertrar skynjunar sem hefur áhrif á boðskipti þeirra. Til þess að efla þróun skynjunar 

þarf að umhverfið að vera örvandi og einstaklingurinn virkur í að móttaka skynáreitin. 
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Í Snoezelenumhverfinu fá einstaklingarnir tækifæri til að afla sér reynslu sem þeir hafa 

annars minni tækifæri til almennt. Reynsla og upplifun hefur áhrif á boðskipti, innihald 

þeirra og merkingu. Einstaklingurinn verður að upplifa eitthvað til að tjá sig um. 

4.7.  Boðskiptahömlun 

Hugtakið boðskiptahömlun (kommunikationshandicap) varð fyrst þekkt í Danmörku á 

ári fatlaðra árið 1981 í tengslum við ráðstefnu sem haldin var þar í landi. Ráðstefnan var 

kynnt sem kommunikationshandicapkonference. Samtök fatlaðra völdu sjálf hugtakið 

og það sem samtökin óskuðu eftir á þessari ráðstefnu var réttur fatlaðra til upplýsinga. 

Réttur til þess að geta lesið blöð, skilið sjónvarpsdagskrána í blaðinu, að geta fylgst með 

málefnum samfélagsins þannig að hægt væri að taka afstöðu til þeirra og geta sagt með 

sínum orðum hvað maður óskaði eftir (Lieth, 2005). 

 

Til þess að geta unnið meira með hugtakið á vísindalegan hátt þurfti að skilgreina það 

og árið 1985 var það skilgreint á þessa leið: „Hvert samfélag samanstendur af 

boðskiptakerfum sem samfélagsþegnar tileinka sér í uppvextinum í gegnum samspil við 

aðra meðlimi samfélagsins, sérstaklega fullorðna og í gegnum meðvitaða þjálfun. Sá 

einstaklingur sem ekki getur nýtt sér það boðskiptakerfi sem er ríkjandi í samfélaginu 

líkt og aðrir á tilsvarandi aldri og sálfélagslegum aðstæðum, geta fallið undir það að 

vera með boðskiptahömlun. Einnig þeir einstaklingar sem tilheyra menningarkima þar 

sem viðkomandi hefur ekki vald á tungumálinu“ (Lieth, 2005). 

 

Hugtakið fötlun má rekja til samspils milli fatlaðra og umhverfisins og því er fötlun 

ekki eitthvað sem tilheyrir einni manneskju. Mikilvægt er að halda í þessa sýn og einnig 

þegar um er að ræða boðskipti og boðskiptahömlun. Fötlunin hvílir ekki á manneskjunni 

heldur í samskiptunum milli þeirra sem boðskipti hafa. Þannig getur einstaklingurinn 

upplifað mismunandi boðskiptahömlun eftir því við hvern hann á boðskipti og einnig 

hafa aðrir umhverfisþættir áhrif á hömlunina. Með þessari sýn er lögð áhersla á 

samskiptin og umhverfið og hvernig hægt er að takmarka eða útiloka fötlunina undir  

mismunandi kringumstæðum (Christensen, 2005). 

 

Skilgreiningin á boðskiptahömlun síðan 1985 hefur verið þróuð þannig að meiri áhersla 

er á hömlunina eina og sér og í samhengi við aðra áhrifaþætti hennar. Áherslan hefur 

verið færð frá hinum fatlaða til umhverfisins. „Fólk getur haft fleiri tegundir 
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mismunandi fatlana sem gerir það að verkum, að það hefur sérstakar forsendur og 

möguleika til boðskipta. Í sumum tilfellum getur myndast boðskiptahömlun, mismikil, í 

tengslum við tiltekin samskipti og umhverfi sem torvelda boðskiptin. Jafnframt geta 

manneskjur upplifað boðskiptahömlun þegar þær hafa ekki tök á því að nýta sér 

hefðbundið boðskiptakerfi samfélagsins á sama hátt og annað ófatlað fólk í sömu 

lífsaðstæðum“ (Christensen, 2005). 

 

Eins og fram hefur komið hafa umhverfisaðstæður mikil áhrif á boðskiptahömlun. 

Umhverfi sem er fullt af áreitum getur orðið til þess að einstaklingurinn lokar sig enn 

frekar af gagnvart umhverfinu og sýni veikari merki til tjáningar. Í 

Snoezelenumhverfinu er áhersla lögð á að aðlaga ytri aðstæður að þörfum 

einstaklingsins. Í Snoezelen er skapaður rammi fyrir jákvæða og fjölbreytta 

skynjunarreynslu þar sem einstaklingurinn getur tekið virkan þátt í samspili við 

umhverfi sitt.  

4.8.  Boðskiptagreining 

Boðskiptagreining (kommunikationsanalyse) gengur út á það að lýsa áhuga notandans, 

persónuleika, reynslu og líkamlegri getu hans til þess að fá frekari skilning á honum 

þannig að hægt sé að meta hvaða boðskiptaform hentar viðkomandi (Socialt 

Udviklingscenter SUS, 2005). Nafstad og Rødbroe (1992) álita, að til þess að tryggja 

einstaklingi með alvarlega þroskahömlun bestu möguleika til merkingarbærra samskipta 

er nauðsynlegt að hafa skilning á því hvernig hann getur tekið á móti upplýsingum úr 

umhverfinu og unnið úr þeim. Jafnframt þarf að meta hvernig aðlaga megi aðstæður 

félagslega og efnislega þannig að hann geti nýtt hæfileika sína og notið sín. Auk þess 

þarf að taka tillit til aldurs eða þess lífsskeiðs sem einstaklingurinn er á hverju sinni.  

 

Boðskipti eru alltaf möguleg ef vilji og athygli eru fyrir hendi. Til þess að finna 

viðeigandi boðskiptamiðla krefst oft bæði uppfinningasemi og hugrekki. Þegar velja á 

boðskiptaaðferð eða aðferðir er nauðsynlegt að ganga út frá þörfum hvers og eins með 

virðingu og tilliti til þess að einstaklingurinn er ábyrgur fyrir sínu eigin lífi. Þetta krefst 

þess að viðkomandi fær möguleika á því að tjá sig, velja og ákveða. Samtímis er mjög 

mikilvægt að gerðar séu væntingar til þess af honum. Í samvinnu við einstaklinginn er 

reynt að hafa boðskipti með því sem einstaklingurinn sýnir manni (Andersen og 

Mortensen, 2001). 
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Þegar um er að ræða boðskipti fatlaðra er nauðsynlegt að líta á alla þá þætti sem hafa 

þýðingu í boðskiptaaðstæðum. Einn af mikilvægustu þáttunum er samskiptafélaginn og 

þau innbyrðis tengsl sem eru á milli boðskiptaaðilanna. Líta verður á að 

boðskiptahömlun liggi ekki hjá öðrum einstaklingnum heldur sé hún sameiginleg. Alveg 

frá byrjun spilar samskiptafélaginn mikilvægt hlutverk sbr. tengsl á milli móður og 

barns þar sem móðirin aðlagar sig að barninu og túlkar langanir og þarfir þess. Hlutverk 

samskiptafélaga í samspili skiptir miklu máli varðandi þroska barnsins. Augljóst er að 

mismunandi samskiptafélagar hafa mismunandi forsendur og því eru boðskiptin háð því 

hver það er og hvernig tengslin eru á milli boðskiptaaðilanna. Í öllum samskiptum í lífi 

manns skipar samskiptafélaginn mikilvægan sess og því er alltaf nauðsynlegt að líta á 

forsendur beggja aðila og innbyrðis tengsl þeirra (Christensen, 2005). 

 

Greiningarstigið er eitt mikilvægasta atriðið í að þróa boðskiptaaðferðir. Aðferðin þarf 

fyrst og fremst að fanga athygli og áhuga, vera aðgengileg og nýta hæfileika 

einstaklingsins. Hægt er að gera boðskiptagreiningu á ýmsan máta og einnig er hægt að 

sameina aðferðir. Úrvinnsla lífsögu getur t.d. sagt til um reynslu notandans af tilteknum 

boðskiptaaðferðum og jafnframt áhuga, líkamlega getu og persónuleika. 

Myndbandsupptökur eða önnur form athugana geta greint núverandi aðstæður 

notandans. Spurningalistar til nánustu aðila notandans geta einnig sagt mikið til um 

hann (Socialt Udviklingscenter SUS, 2005).  

 

Í greiningarferlinu uppgötvast oft boðskiptaform sem ekki hefur verið tekið eftir og þá á 

auðvitað að þróa þau enn frekar. En burt séð frá því hvað kemur í ljós í greiningarferlinu 

er mikilvægt að nota tíma og krafta í þetta ferli, það getur sparað tíma í sjálfu 

þróunarferlinu og veitir manni meiri gleði því það eru meiri möguleikar á því að finna 

réttu boðskiptaaðferðina (Socialt Udviklingscenter SUS, 2005). Að finna viðeigandi 

boðskiptaaðferð krefst uppfinningasemi þar sem notaðar eru allar tiltækar aðferðir til 

þess að einstaklingurinn eigi möguleika á merkingarbærum boðskiptum. 

 

Vel skipulagt Snoezelenumhverfi getur reynst hagnýtur hluti í því ferli þegar boðskipti 

eru greind og skoðuð. Hægt er að skoða innbyrðis tengsl og samspil milli boðskiptaaðila 

í rólegu og öruggu umhverfi án utanaðkomandi áreita. Athugun á styrkleikum og 

áhugasviðum einstaklingsins hentar vel í Snoezelen þar sem umhverfið býður upp á 

fjölbreytilega möguleika til athafna og virkni. Samtímis fær einstaklingurinn tækifæri á 
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því að velja og hafa áhrif á umhverfi sitt. Skoðun í Snoezelen getur jafnvel leitt í ljós 

nýja þekkingu á einstaklingnum. Þessa þekkingu er hægt að nýta í greiningarferlinu og 

til þess að þróa boðskiptin. 

4.9.   Samantekt 

Hér hefur hugtakið boðskipti verið skilgreint og fjallað um það í fræðilegu samhengi við 

fatlaða einstaklinga og Snoezelen. Sýnt hefur fram á að nálgast má hugtakið í nánu 

sambandi við samspil og tengsl einstaklinga. Líkt og hugtakið fötlun, sem rekja má til 

samspils á milli fatlaðra og umhverfisins, er mikilvægt að halda í þessa sýn þegar um er 

að ræða boðskipti og boðskiptahömlun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

5.  Samantekt og vangaveltur 

Að eiga samskipti og náin tengsl er afar þýðingarmikið í þroskaferli manneskjunnar og 

nauðsynlegur grunnur boðskipta. Að geta tjáð tilfinningar sínar, hugsanir, upplifanir og 

langanir gefur manni mikið og öll viljum við að hlustað sé á okkur, njóta 

viðurkenningar, hafa áhrif á eigið líf og vera virk í tilverunni. Það getur reynst mjög 

ergilegt fyrir þann sem hefur takmörkuð boðskipti að geta ekki komið sínum hugsunum 

á framfæri. Nauðsynlegt er að gefa sér tíma til þess að hlusta og taka eftir merkjum hins 

fatlaða í stað þess að grípa of fljótt inn í, þannig að einstaklingurinn finni að hann og 

hans tilfinningar skipta máli. Mikilvægt er að muna að boðskipti eru alltaf möguleg ef 

viljinn er fyrir hendi og athygli er til staðar. Einstaklingar með alvarlega fötlun hafa, rétt 

eins og aðrir, svolítið sem þá langar til að segja þér. 

 

Skoða þarf hugtakið fötlun í nánum tengslum við félags- og umhverfisþætti og er ljóst 

að það á einnig við um boðskipti og boðskiptahömlun. Þegar boðskipti eru þróuð er 

nauðsynlegt að skoða umhverfið og athuga hvort umhverfið hamli að einhverju leyti 

boðskiptunum. Veitir umhverfið nægilega örvun og möguleika til upplifunar og reynslu? 

Eru áreitin of mikil þannig að einstaklingurinn lokar á umhverfið og hverfur inn í 

sjálfan sig? Þegar einstaklingurinn opnar sig fyrir umhverfinu myndast möguleiki á 

nánari tengslum, samspili og boðskiptum. Viðkomandi þarf að vera í virkum tengslum 

við umhverfi sitt þannig að hann tjái sig og því er mikilvægt er að aðlaga umhverfið að 

einstaklingnum.  

 

Ég tel að Snoezelen sé umhverfi sem hægt er að nota til þess að auka boðskipti 

alvarlega fatlaðra einstaklinga. Ég hef séð það sjálf á vettvangi og einnig tel ég að þær 

fræðilegu heimildir sem ég hef stuðst við í ritgerðinni ýtir undir þá skoðun mína. Það er 

ljóst að áhrif Snoezelen eru margþætt og hægt að nota það á fjölbreyttan hátt í starfi með 

fötluðum einstaklingum. Snoezelen veitir einstaklingunum jákvæða og fjölþætta 

skynjunarreynslu sem er afar þýðingarmikið í boðskiptum ásamt því að veita möguleika 

á nánum tengslum og samspili við aðra í hlýju og notalegu umhverfi. Snoezelen gefur 

færi á samspili í umhverfi þar sem einstaklingurinn er virkur og hefur fullt vald á 

umhverfinu. Þannig myndast tækifæri á að þróa tengsl og samspil, ásamt vináttu. 

Fagaðilar geta öðlast aukna meðvitaða þekkingu á þörfum einstaklingsins í 

Snoezelenumhverfinu og notað hana til að efla boðskipti einstaklingsins og frekari 

þátttöku hans í samfélaginu. Sameiginleg reynsla og upplifun í Snoezelen veitir 
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ávinning fyrir einstaklinginn, hans nánustu og fagfólk. 

 

Snoezelen er hægt að nota sem kennslu- og þjálfunarumhverfi til þess að auka 

boðskiptafærni einstaklingana. Eða til þess að skapa umhverfi þar sem einstaklingarnir 

geta komið og slakað á, fundið vellíðan og öryggi, verið í nánum tengslum við 

umhverfið og notað líkamann á virkan hátt. Það er ekki síst mikilvægt þar sem ekki 

bjóðast fjölbreyttir möguleikar til tómstunda fyrir þennan hóp. Aðalatriðið þykir mér að 

Snoezelen opnar möguleika á því að auka lífsgæði einstaklinga með alvarlegar fatlanir.  

 

Að lokum vitna ég í Britta Hansen, 1996, sem er formaður Center for Tegnesprog og 

Tegnstøttet Komunnikation í Kaupmannahöfn. Ég ætla að hafa þessi orð hennar í huga 

og reyna að fylgja þeim eftir í væntanlegu starfi mínu sem þroskaþjálfi og því tel ég 

þetta vera tilvalin lokaorð fyrir lokaverkefni mitt við Kennaraháskóla Íslands.  

 

„Heppnist ekki það sem þú reynir, þá sjáðu, vertu forvitin og leitandi – og finndu þá  

boðskiptamöguleika sem viðkomandi einstaklingur hefur þörf fyrir. Það ert einungis þú 

sem getur sett takmörk fyrir þína eigin velgengni í starfi“ (Andersen og Mortensen, 

2001:3).  
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