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Útdráttur 
Greinargerðin er meðfylgjandi lokaverkefni til B.A. – gráðu í þroskaþjálfafræðum við 

Háskóla Íslands. Verkefnið sjálft er hönnun og uppsetning á skynörvunarherbergi á 

Hæfingarstöðinni í Reykjanesbæ, samkvæmt hugmyndum kenndum við Snoezelen. Innihald 

greinargerðarinnar er um skynörvun, hvort að andleg líðan fólks með fötlun og lífsgæði muni 

aukast eftir veru í skynörvunarherbergi með markvissri og fjölbreytilegri skynörvun. 

Tilgangur með þessu verkefni mínu er að skoða hvernig hægt er að auka hæfni fatlaðra til 

virkni. Hugmyndafræði Snoezelen gengur út á það að umhverfið sé öruggt og friðsælt. 

Mikilvægt er að börn og fullorðnir með ýmiskonar fatlanir fái notið örvun á skilningarvitum. 

Samræður í skynörvunarrýminu snúast um tilfinningalega tjáningu í tengslum við tilheyrandi 

upplifun. Þátttakendur upplifa sjálfsstjórn og uppgötva ýmis afrek í átt að sigri með auknu 

sjálfstrausti og draga úr spennu.  Ekki eru gerðar væntingar um framfarir, einungis slökun.  

Vinnan mín við skynörvunarherbergið var gerð samkvæmt hugmyndafræði Snoezelen sem og 

hönnun þess og uppsetning.  
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Inngangur  
Tilgangur með þessari greinargerð er hönnun og uppsetning skynörvunarherbergis að hætti 

Snoezelens.  

Samkvæmt 26. grein í lögum um málefni fatlaðra er talað um að fatlaðir 

skulu njóta félagslegrar hæfingar og endurhæfingar í þeim tilgangi að 

draga úr áhrifum fötluna. (althingi. e.d).  

Skynörvun er ein leið til að auka virkni og draga úr áhrifum fötlunar og hefur viðkomandi 

einstaklingur meiri möguleika til virkni og getu til að vera þátttakandi í hinu daglega lífi. Í því 

samhengi bjó ég til skynörvunarherbergi eftir hugmynafræði Snoezelen í vettvangsnámi á 

Hæfingarstöðinni í Reykjanesbæ. Einnig aflaði ég upplýsinga frá þroskaþjálfum til að dýpka 

skilning minn á mikilvægi skynörvunar við gerð þessa herbergis og beindi ég sjónum mínum 

sér í lagi að því hvernig markviss skynörvun hefur áhrif á líðan og hæfni hjá einstaklingum 

með frávik. Ég sótti fróðleik í fagbækur, netheima, greinar úr tímaritum og einnig þekkingu, 

sem ég hef öðlast í mínu námi í þroskaþjálfafræðum. Ég heimsótti Hæfingastöðvar þar sem 

skynörvunarherbergi eru til staðar. Í slíku herberginu er rólegt andrúmsloft, mild birta og 

róandi tónlist, sem gerir það að verkum að viðkomandi slakar á. Ýmislegt skynáreiti hafa 

bæði slakandi og örvandi áhrif. 

  

Greinargerðin skiptist í fimm kafla. Í fyrstu kem ég inn á sögu, hugmyndafræði Snoezelen og 

áhrif skynörvunarrýmis. Í öðrum kafla er fræðileg umfjöllun um fötlun, samfélag fyrir alla, 

lífsgæði og virðingu. Í þriðja kafla dýpka ég skilning minn á boðskiptum, óhefðbundnum 

boðskiptaleiðum og boðskiptahömlun. Í fjórða kafla fjalla ég um gerð skynörvunarherbergis 

og segi frá herberginu sem ég hannaði og setti upp á Hæfingastöðinni í Reykjanesbæ. Ég dreg 

saman niðurstöður mínar í fimmta kafla og athuga hvað aðrir þroskaþjálfar hafa um rými 

Snoezelen að segja. Meðfylgjandi greinagerðinni er myndaalbúm sem spannar sögu um gerð 

skynörvunarherbergisins á Hæfingastöðinni í Reykjanesbæ. 
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Snoezelen 
Hugmyndafræði Snoezelen getur út á að skynjunin geti fært fólki ánægjulegar upplifanir og 

tilfinningar. Takmarkið er að örva frumskynjunina þ.e.a.s. sjón, heyrn, snertingu og lykt í 

afslappandi og öruggu umhverfi. Að upplifa og skynja tilfinningalega vinnu út frá eigin 

forsendum (Cox, H.,Burns, I., og Savage, S, 2004). Hugmyndafræðin felst í því að mynda 

umgerð fyrir ólíkar skynupplifanir. Jafnframt því að gefa öryggi og færi á nánari 

eftirgrennslan. Tilgangur með Snoezelen er að gefa jákvæða reynslu af fjölbreytilegum 

skynáreitum. Við það að hafa stjórn á áreiti ýmis konar og þörfum ólíkra einstaklinga þá nær 

viðkomandi að skynja skynáreitin með öruggum og jákvæðum hætti. Snoezelen umhverfið 

gefur afslappað og rólegt umhverfi fyrir þjónustunotendur. Umhverfi þar sem fatlað fólk á 

möguleika að hvílast frá venjubundnu skynáreiti í amstri dagsins. Umhverfi þar sem 

þjónustunotendur ná færni í þæginlegum aðstæðum (Andersen o.fl., 1994. e.d). 

 

Saga og hugmyndafræði Snoezelen 
Heiti hennar er dregið af hollensku orðunum snuffelen og dozelen. Hið fyrra þýðir að leita eða 

þefa en hið síðara merkir að hvílast og njóta (Cox, H.,Burns, I., og Savage, S. 2004). 

Hugmyndin að Snoezelen er að umhverfið sé öruggt og friðsælt að börn og fullorðnir með 

allskonar fatlanir njóti örvunar á skilningarvitum. Samræður í skynörvunarrýminu snúast um 

tilfinningalega tjáningu í tengslum við upplifun. Þátttakendur upplifa sjáfsstjórn, uppgötvun 

og afrek til að sigra hömlur, fá aukið sjálfsálit og draga úr spennu. Ekki eru gerðar væntingar 

á framfarir hjá viðkomandi einstakling, einungis slökun. Rannsóknir hafa sýnt að samskiptin 

hafa veitt þjónustunotendum og umönnunaraðilum jákvætt forskot þar sem traust hefur aukist 

þeirra á milli og dásamlegt er að njóta staðs og stundar, sem endurnýja andann (Flaghouse, 

e.d). 
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Innihald og áhrif Snoezelens skynörvunarrýmis 
Skynörvunarrými er hannað með tilliti til þess að mismunandi skynáreiti örva og hvetja 

skynfæri fólks. Þessi rými innhalda breytilega lýsingu, þægileg húsgögn, ilmefni og aðra 

tilfallandi skynörvandi hluti. Í rýmunum er unnt að bjóða bæði uppá áreiti, sem örva og róa. 

(Minner, Hoffstetter, Casey, og Jones, 2004). Fólk með þroskahömlun hefur mest notað rýmin 

sem upphaflega voru hönnuð fyrir þann hóp þjóðfélagsins. Einstaklingar með heilabilun hafa 

einnig tekið að nýta þau í seinni tíð (Baillon o.fl. 2004). Markmið Snozelen er að veita 

jákvæða upplifun á fjölbreyttum skynáhrifum, þar sem getur minnkað sjálfsörvandi hegðun. 

Gæði umhverfis skipta miklu máli fyrir þroskan. Snoezelen veitir rólegt, afslappandi umhverfi 

og möguleika á tengslum, hlýju og nærveru. Það byggir á því að skapa ramma og umhverfi 

fyrir mismunandi skynupplifanir og gefur þjónustunotanda og þroskaþjálfa möguleika á að ná 

tengslum í gegnum skynfærin. Skynupplifanir og samspil við umhverfið hefur áhrif á þroska 

heilans. Snoezelen er umhverfi með stýrðum skynáreitum til að styrkja taugakerfið. Til að efla 

þróun skynjunar og upplifunar þurfa áreitin að vera fjölbreytt og vönduð. Sameiginleg 

þátttaka og nálægð er höfuðatriðið til að ná hámarks vinnu í Snoezelen er ávinningur sem 

getur birst í brosi, þátttöku og slökun. Reynsla og jákvæð upplifun hefur áhrif á boðskipti og 

þau eru alltaf möguleg ef vilji og athygli er fyrir hendi. Athygli við einföld verkefni geta 

aukist (Lancioni, Cuvo, og O´Reilly, 2002; Minner o. fl., 2004; van Weert, van Dulmen, 

Spreeuwenberg, Ribbe, og Bensing, 2005b). Skynörvunarrými eru einstaklingsbundin og góð 

samskipti hafa þróast milli einstaklinga með alvarlega fötlun. Það getur verið gefandi að vera 

með tveimur samtímis inni í herberginu, þótt oft sé líka betra eða jafnvel nauðsynlegt að vera 

einn.  

 

Í Solbo í Danmörku hefur sú ósk verið að gefa fólki með fötlun tækifæri á jákvæða reynslu á 

skynjun. Snoezelen hefur engin sérstök markmið um frammistöðu önnur en sjálfa reynsluna. 

Snoezelen getur haft mjög margskonar áhrif fyrir mismunandi notendur þar sem hugmyndin 

er að veita slökun fyrir suma og örvun fyrir aðra. Fyrst og fremst er ætlunin að 

þjónustunotandi upplifi ánægju í gegnum skynfærin og Snuzelen gefur þjónustunotanda og 

þjálfa möguleika á að ná tengslum gegnum skynfærin og eykur félagsleg tengsl í þeirra 

samfélagi Solbo er fyrsta stofnunin sem opnaði snoezelenhus í Danmörku, það var árið 1989. 

Snuzelenhúsið er 110 fm² með sex herbergjum, hvert með sínum lit og er skreytt á sinn hátt. 
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 Nudd herbergi með skreyttu lofti og göng til að fara yfir í næsta herbergi  

 Boltaherbergi sem ljósaboltum og ljósstjörnum á veggjum og í lofti  

 Herbergi með vatnsrúmi þar sem hljómmikill tónlist er  undir rúminu  

 Spa herbergi, vatnspottar með loftbólum.  

 Hvítt herbergi með ýmsum áhrifum ljósa og vídeó skjávarpa  

 Rými þar sem viðkomandi upplifir áhrifin á mismunandi ljósum  

 

Þökk sé tækninni er hægt að búa til skynörvunarherbergi með þessum hætti. Með þessu geta 

þjónustunotendur notið skynjunar á sinn hátt þrátt fyrir sína fötlun. Þjónustunotandinn getur 

slakað á, aukið einbeitingu og deilt þessari reynslu (Solbo. e.d).  

 

Fötlun 
Á íslensku hefur hugtakið fötlun verið notað, sem yfirheiti um margvíslegar skerðingar. Það 

er skerðing á hæfni fólks til að takast á við daglegar athafnir vegna líkamlegra eða andlegra 

fatlana (Rannveig Traustadóttir, 2003). Þróun í málefnum fatlaðra er saga út af fyrir sig. 

Fötlunarfræðin, sem slík er tiltölulega ný fræðigrein sem kom fram í kringum árið 1970. 

Fötlunarfræðin á rætur sínar að rekja í heimspeki, félagsvísindi og þróun velferðarkerfisins 

eftir seinni heimsstyrjöldina (Dóra Bjarnason, 2001). Hún leitast við að svara því hvað fötlun 

sé og hvernig hver og einn skilur hana með sínum hætti (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Fræðigreinin gengur út á það að fatlað fólk sé eðlilegur hluti samfélagsins og það megi aðlaga 

samfélagið að fjölbreyttum þörfum þegna þess.  

 

Samfélag fyrir alla 
Fræðigreinin hefur vaxið hratt á undanförnum árum og umfjöllunin á þessu nýja sviði hefur 

verið mikil í nágrannalöndum okkar. Víða hafa verið stofnaðar sérstakar námsbrautir í 

fötlunarfræðum og við marga háskóla eru reknar stofnanir til að sinna rannsóknum á þessu 

sviði (Rannveig Traustadóttir, 2003). Einstaklingar með afar ólíkar skerðingar eins og 

langvarandi sjúkdóma, hreyfihamlaðir, blindir, einhentir, geðræna erfiðleika eða fólk með 

þroskahömlun fóru að líta á að það tilheyrði sama hópnum en það eru ekki nema tveir áratugir 

síðan (Rannveig Traustadóttir, 2003). Rannsóknir, sem beinst hafa að fötluðu fólki hafa hins 

vegar verið stundaðar miklu lengur. Innan ýmissa fræðigreina áttu þær sér stað og flestar 

þeirra voru undir sterkum áhrifum frá læknisfræðilegum skilningi og eru enn.  
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„Læknisfræðileg nálgun snýst um að greina líkamleg eða andleg afbrigði 

eða skerðingu og veita rágjöf um kennslu, meðferð lækningu endurhæfingu 

eða ummönnun. Fötlunin er álitin persónulegur harmleikur í lífi viðkomandi 

manneskju og skerðingin talin uppspretta allra erfiðleika hennar“ 

(RannveigTraustadóttir, 2006. bls. 24). 

Með því að horfa á fatlaðan einstakling eingöngu út frá læknisfræðilegu sjónarhorni, er verið 

að sjúkdómsvæða hann, og lífið snýst um að „aumingja“ fatlaði einstaklingurinn sé upp á 

aðra komin. Þeir einstaklingar þurfa stöðugt einhverskonar umönnun, kennslu, þjálfun, 

lækningu og meðferð þar samhliða. Þetta er það sjónarhorn, sem hefur mætt fötluðum 

einstaklingum frá fagaðilum innan heilbrigðiskerfisins, menntakerfisins, og félagslega 

kerfisins. Eðlilega hafa þessi sjónarhorn litað sýn almennings og ekki síst þá sjálfsmynd sem 

fatlaðir hafa á sjálfum sér (Rannveig Traustadóttir 2006). 

 Hefðbundin læknisfræðilegur skilningur á fötluðu fólki var gagnrýndur og í 

rannsóknum, sem gerðar voru á sjöunda áratugnum var áherslan einna helst lögð á mikilvægi 

félagslegra þátta. Grundvöllur hina nýju fræða byggir nú á rannsóknum síðustu áratuga og 

hafa farið hratt vaxandi vegna þess (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Í kringum 1980 varð breska félagslega líkanið til og er eitt af þeim þekktari m.a. vegna 

baráttu fatlaðs fólks, sem barðist gegn sólarhringsstofnunum, fátækt og mismunun. Með því 

líkani kom róttækari skilgreining á hugtakinu fötlun en áður þekktist. Samkvæmt Thomas 

(1999) og Barnes, Oliver og Barton (2002) vísar hugtakið fötlun til þess að hópur fólks hafi 

eins og aðrir minnihlutahópar í gegnum tíðina verið félagslega undirokaður og beittur misrétti 

(Rannveig Traustadóttir, 2003).  

Fötlun er eðlilegur hluti af fjölbreytileika mannlífsins samkvæmt þeim, sem aðhyllast 

félagslega líkanið. Sami möguleiki á menntun, framfærslu og öðru, sem telst eðlilegt í 

daglegu lífi er grunnur að uppbyggingu samfélags (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Breska félagslega líkanið er í raun með tvennskonar rætur, þær félagsfræðilegu og 

pólitískar, sem læknisfræðilegi skilningurinn hefur ekki. Upphafsmenn breska líkansins voru 

sjálfir í samtökum fatlaðra. Í breska líkaninu er því neitað að það að vera með einhverskonar 

skerðingu sé orsök fötlunar og einnig því að samasem merki sé á milli skerðingar og fötlunar.   

Samkvæmt skilningi breska félagslega líkansins orsakast fötlun ekki af 

erfiðleikum einstaklinga með líkamlegar, andlegar eða skynrænar 

skerðingar við að framkvæma athafnir. Þess i stað er litið svo á að fötlunin 

sé afleiðing af fyrirkomulagi sem felur í sér félagslegar hindranir og 
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takmarkar möguleika fólks með mismunandi skerðingar (Rannveig 

Traustadóttir, 2006. bls. 29). 

Það nýja sjónarhorn, sem gerir fötluðum kleift að, fara að horfa gagnrýnum augum á umhverfi 

sitt og uppgötva það misrétti, sem oft á sér stað gagnvart fötluðum í tengslum við lýðræðisleg 

réttindi.  

 

Lífsgæði - Virðing 

Lífsgæði byggja á margvíslegum þáttum. Þar má nefna persónulegar og sálrænar aðstæður svo 

sem félagsleg tengsl, heimilishætti, atvinnu og tómstundir. Allt þetta hefur gagnkvæm áhrif á 

upplifun viðkomandi á sjálfum sér og umhverfinu. Kenningar um lífsgæði, sem fela í sér 

meðal annars vonir, tilfinningar og þrár ásamt viðhorfum almennt, eru álitin jafn mikilvæg og 

félagslegar og efnislegar aðstæður fólks. (Anna Soffía Óskarsdóttir, 2003). 

Í lok sjöunda áratugarins setti fræðimaðurinn Bengt Nirje fram kenningu um eðlilegt 

líf eða normalization. Kenningin kom fram á miklum umbrotatímum þegar stofnanir og 

þjónusta við fólk með fatlanir tók stakkaskiptum og krafa fatlaðra um jöfnuð, eðlilegt líf og 

þátttöku í samfélaginu varð háværari. Með þessari nýju hugmyndafræði mótmælti Nirje 

aðskilnaðarstefnu fatlaðra og ófatlaðra og lagði ríka áherslu á að fatlaðir gætu lifað eðlilegu 

lífi. Hluti af því var að stofna heimili, ganga í skóla, vinna og geta sinnt sínum áhugamálum 

(Nirje, 1980). Fræðimaðurinn Wolf Wolfensberger fetaði í fótspor Nirje en hann breytti nafni 

kenningarinnar úr normalization í social role valorization en það hefur verið þýtt sem 

Gildisaukandi félagslegt hlutverk (Dóra Bjarnason, 1991). Nafnabreytingin kemur til vegna 

gagnrýni á það hversu erfitt er að skilgreina hvað felst í eðlilegu lífi. Wolfensberger lagði 

áherslu á að fötluðum yrðu falin velmetin hlutverk og verkefni til að auka vegsemd þeirra í 

augum annarra og þá um leið í samfélaginu (Anna Einarsdóttir, 2000). Mikið vatn hefur 

runnið til sjávar á síðustu áratugum. Líf fatlaðra hefur tekið breytingum hvað varðar réttindi 

og skyldur og þeirra rétt til að eiga „eðlilegt líf“.  
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Boðskipti  
Maðurinn er félagsvera og er samvera við annað fólk honum mikilvæg. Þátttaka í daglegum 

viðfangsefnum er því nauðsynleg hverjum manni. Við öðlumst ákveðna leikni við ólíkar 

aðstæður og finnum fyrir þörf til að tengjast fólki í samfélaginu og öðlumst þannig tilgang 

með lífinu. Í grein Snæfríðar Þóru Egilson um Áhrifaþætti á þátttöku nemenda með 

hreyfihömlun (2004) þar sem hún vitnar í World Health Organization segir að  

þátttökuhugtakið er flókið og margþætt og mismunandi skilgreiningar við 

lýði. Í flokkunarkerfi Alþjóðaheilbrigðismálastofunnar á færni, fötlun og 

heilsu (International Classification of Functioning, Disability and Health: 

ICF) er þátttaka skilgreind, sem aðild eða hlutdeild við tilteknar aðstæður 

(World Health Organization, 2001)  

 

Í dag er hugtakið samskipti fyrst og fremst notað til að lýsa því hvernig manneskja kemur 

fram við aðra manneskju með hugsunum sínum, tilfinningum og reynslu (Lieth, Kuschel & 

Petersen 1993.e.d).  

Algengasta samskiptaformið er talmál, en maðurinn hefur alltaf notað bendingar, sviðbrigði 

og hljómfall til að leggja aukna áherslu á viðfangsefnið í samskiptum sínum við aðra (Lieth, 

Kuschel og Petersen 1993.e.d). 

 

Skynjun á umhverfinu og boðskipti á milli fólks er viðamikill hlutur í þátttöku þeirra í 

lífinu og því að tilheyra samfélagi. Skynúrvinsla okkar er flókið fyrirbæri og er vert að skoða 

hvað gerist í líkamanum þegar við verðum fyrir áreiti.  

 

Skynjun líkamans 

Taugakerfi mannslíkamanns samanstendur af skyn-og taugafrumum. Við ákveðna ertingu frá 

umhverfinu myndast rafboð í skynfrumunum, sem taugafrumur skynja og bera áfram út í 

ákveðna líkamsparta eða líffæri. Í öllum okkar skynfærum eru margar milljónir skynfruma. 

Hver og ein skynfruma skynjar aðeins eina gerð áreitis, svo sem sársauka, ljós eða hljóð. 

Boðin berast svo frá skynfrumunum og til ákveðins hluta heilans, sem sendir frá sér skipanir 

svo við bregðumst rétt við þeim áreitum eins og best getur á kosið (Dietrichs. E, Toverud.K.C 

og Hurlen. P. 1993).  
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Samhæfing skynsviða er misgóð hjá okkur og er samhæfingin slakari þegar við erum þreytt. 

Flestir hafa þó nógu góða samhæfingu til að komast vel af. Truflun getur verið á misháu stigi 

en truflunin birtinst í einbeitingarleysi, vanlíðan og erfiðri hegðun eða truflun á samhæfingu 

hreyfinga. Börn með Tourette heilkenni eiga við þennan vanda að stríða einnig flest 

misþroska börn, mörg ofvirk börn. Fólk með Alzheimersjúkdóm er oft illa haldið af 

skyntruflunum. Einstaklingar með einhverfu og skyldar fatlanir svo sem dæmigerða einhverfu 

og Asperger heilkenni hefur verið sá hópur ásamt fólki með fjölfötlun og fólki með 

hreyfihömlun hefur verið með einna alvarlegustu truflanirnar á þessi sviði (Jarþrúður 

Þórhallsdóttir. e.d). 

Skynjun og boðskipti haldast í hendur í samskiptum milli fólks. Líkt og taugakerfi líkamans 

geta boðskipti verið afar flókin og upplifir fólk og skynjar á ólíkan hátt það sem fram fer í 

umhverfinu. 

 

Hvað eru boðskipti?  
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). 

Á milli þeirra einstaklinga sem eiga boðskipti, krefjast þau virkra samskipta, með því að tjá 

með látbragði, augnaráði, gráta, hjala, snertingu, hreyfa sig, brosa og jafnvel andardrætti. Á 

þann hátt flytjast boð á milli einstaklinga með alvarlega boðskiptahömlun og móttakanda. 

Sýna verður þessum boðskiptaformum virðingu og viðurkenningu til að einstaklingar geti 

þróað boðskipti sín. (Guðrún V. Stefánsdóttir, 1998). 

Granlund segir í bók sinni Aukið boðskiptin – fræðibók bls 8 að efni boðskipta sé háð: 

 Reynslu af og svörun við tilfinningum og þörfum 

 Greind, sem ákvarðar hvernig aflað er reynslu og unnið úr henni  

 Hreyfingum sem þörf er á til þess að verða sér úti um reynslu 

 Skynjun:sjón, heyrn, lykt, bragði og tilfinningu sem einnig er þörf á til þess 

að öðlast reynslu 

 Umhverfi, sem veitir færi á að öðlast reynslu og ýta undir áhuga 

 Tjáningareiningu fyrir hugtakið þ.e.a.s. formi boðskipta 

(Granlund og Olsson, 1992 bls. 8) 
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Óhefðbundnar boðskiptaleiðir 
Óhefðbundnar tjáskiptaleiðir eru leiðir til annars konar tjáskipta en talmáls. Það getur átt við 

um svipbrigði, bendingar, látbragð, tákn sem myndast af hreyfingum handa svo sem táknmál 

heyrnarlausra eða tákn með tali (TMT). Einnig tilheyra þessum tjáskipaleiðum myndræn tákn 

eins og Bliss og ýmiskonar myndir og myndakerfi svo sem PCS (Picture Communication 

symbols). 

 

Skynleiðirnar snjón, snerting og heyrn gera misjafnar kröfur varðandi táknkerfi. Talmálið er 

háð heyrninni en bæði hreyfitákn- og myndkerfi nýta sjónina sem móttökuskynfæri. Fatlað 

fólk á í sumun tilvikum erfiðara með að túlka heyrnáreiti en sjónáreiti. Hreyfi og myndtákn 

vara í lengri tíma en hið talaða mál. Lengri tími gefst til að túlka tákn sem skynjuð eru með 

sjóninni heldur en þau sem eru heyrnin skynjar (Granlund og Olsson, 1992). 

 

Þeir einstaklingar sem þurfa á uppbót að halda með því talmáli sem fyrir er, geta bætt við 

málið með óhefðbundnum tjáskiptaleiðum. Í sumum tilvikum er aðeins um tímabundið ástand 

að ræða en hjá sumun er þetta varanlegt tjáskiptaform. Óhefðbundnar tjáskiptaleiðir eru 

tilvaldar fyrir þá sem af einhverjum ástæðum eru ekki færir um að gera sig nægjanlega 

skiljanlega með tali. Orsakirnar geta verið margvíslegar og má þar nefna slys, sjúkdóma, 

hreyfihömlun, þroskahömlun, tauga- og vöðvasjúkdóma, einhverfu og heyrnarskerðingu. 

Óhefðbundnar tjáskiptaleiðir eru fyrir alla bæði börn og fullorðna (Greining og ráðgjafastöð 

ríkisins. e.d). 

 

Boðskiptahömlun 
Einstaklingar með alvarlega boðskiptahömlun senda ekki alltaf meðvituð boð en þegar 

einhver önnur manneskja nemur boðin, túlkar þau og bregst við þeim gefur hún þeim 

boðskiptalegt gildi. Öll börn sýna merki sem hægt er að túlka, en hjá börnum með alvarlega 

boðskiptahömlun eru þessi merki oft svo veik að erfitt getur reynst að koma auga á þau, skilja 

þau og túlka (Guðrún V. Stefánsdóttir 1998). Mikilvægt er að bregðast við þessum litlu 

merkjum þeirra þannig að þau læri að nota þau til að tjá líðan,löngun og tilfinningar sínar.  

 

Ef borin eru saman samskipti fatlaðra, birtast þau við margskonar aðstæður sem viðkomandi 

er í og fara þau eftir getu þeirra til að eiga í samskiptum við hvert annað. Hæfni manna við að 
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þróa kunnáttu sína í samskiptum við umhverfið stuðlar að þróun eiginleika í mannlegu 

tungumáli. (Lieth, L.v.d. 2005. e.d). 

 

Starf þroskaþjálfa endurspeglast af faglegri og fræðilegri þekkingu og leitast við að finna 

lausnir fyrir þjónustunotendur. Snoezelen er tækifæri til að leita leiða til óhefðbundinna 

tjáskipta í tryggu umhverfi, þar sem hægt er að stýra skynáreitum. Tjáskiptin snúast þá 

gjarnan um skynúrvinnslu og upplifun, en einnig um tilfinningar og samveru. 

 

Sæusetur 
Hér fjalla ég um mína vinnu á vettvangstímabili á sjötta misseri á Hæfingarstöðinni í 

Reykjanesbæ. Þar sem ég fékk það hlutverk að hanna og setja upp skynörvunarherbergi að 

hætti Snoezelen. Við þessa vinnu fékk ég aðstoð þjónustunotanda og sýndu þau verkefninu 

mikin áhuga. 

 

Kveikjan  
Þegar ég mætti á Hæfignarstöðina í Reykjanesbæ óraði mig ekki hvaða verkefni Þóra Björk 

Waltersdóttir forstöðuþroskaþjálfi myndi láta í mínar hendur. En hún hafði haft augastað á 

skynörvunarherbergi. Fannst henni tilvalið að veita nemanum þetta krefjandi verkefni. Sem ég 

skilaði með ágætum. Þessi vinna mín fólst að kynna mér skynörvunaleiðir að hætti Snoezelen  

og finna leiðir til að búa til leikmuni í þetta ágæta herbegi. Þar sem fjárhagur var lítill reyndi 

það á sköpunargleðina og útsjónarsemi til að verkefnið liti dagsinns ljós.  

 

Mín vinna við skynörvunarherbergið  
Ég fékk það hlutverk í vettvangsnámi mínu að hanna og setja upp skynörvunarherbergi eftir 

hugmyndafræði Snoezelen. Sá húsmunur, sem til var á Hæfingastöðinni og mátti nota í 

skynjunarherbergið var hægindastóll en þar sem fjármunir voru ekki til staðar til framkvæmda 

féll það í minn hlut að finna lausnir. Ég setti mig í samband við helstu fyrirtækin á 

suðurnesjum og óskaði eftir styrk, til mín persónulega til að gera þetta herbergi að veruleika 

og með því skilyrði að herbergið myndi nýtast íbúum suðurnesja. Þau fyrritæki, sem ég setti 

mig í samband við tóku mjög vel í þetta verkefni, en þau voru Byko, Húsasmiðjan, 

Álnavörubúðin, Múrbúðin, Hagkaup. Þeir aðilar sem ég talaði við fannst hugmyndin góð og 

styrktu verkefnið. Þau létu af hendi rakna ljósaseríur, málningu, skraut af ýmsu tagi, flísar og 
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léreft og margt annað nothæft í herbergið. Einnig keypti ég hluti frá Tiger, Rúmfatalagernum 

og Ikea. 

Herbergið er hátt til lofts og að mínu mati var því tilvalið að setja þar stórt tré. Eftir akstur um 

Reykjanesbæ fann ég tré, sem hentaði og fór ég  með það á verkstæðið á Hæfingarstöðinni, 

þurrkaði vel og málaði. Það tré er ljósakróna núna. Á vettvangstímabilinu vann ég mynd úr 

mosaik sem ég setti á veggin, hugmyndin á bak við þessa mynd, er að í myndinni er ljós sem 

örvar suma og veitir slökun hjá öðrum. Við gerð þessarar myndar fékk ég aðstoð hjá 

þjónustunotendum sem voru áhugasöm um verkið. Ég lokaði loftinu með léreftsdúk sem ég 

fékk frá Álnavörubúðinni og úr afganginum bjó ég til sæng sem er fyllt hrísgjónum, alls 7 kg. 

Þegar legið er í lazy boy stólnum með sængina ofan á sér þá finnur viðkomandi einstaklingur 

hita og þunga, eins og einhver sé að faðma mann. Góð tilfinning. Þjónustunotendur aðstoðuðu 

mig við gerð þessa herbergis, hvort sem var að bora, mála, saga, líma og fl. Sér í lagi er 

gaman er að segja frá því að herbergið er nefnt Sæusetur. 

Þeir húsmunir sem eru inni í herberginu er drappaður  hægindarstóll sem ég klæddi hvítu laki. 

Þegar þjónustunotandi hallar sér aftur í hægindarstólnum, þá liggur hann undir stórri hvítri 

trjágrein sem er skreytt með fiðrildum og skrauti sem þjónustunotendur bjuggu til. Allir hlutir 

sem í herberginu eru, eru hvítir, gráir og silfurlitir. Einnig eru hlutir sem hanga í trénu, 

glansandi með silfri. Þegar viðkomandi einstaklingur liggur í stólnum upplifir hann sjónræna 

örvun. Í rýminu er gluggi í sem snýr inn í annað herbergi, einn notandi kom með sniðuga 

hugmynd um að klæða hann með álpappír, sem og ég gerði. Ljósið af tréinu endurspeglast af 

álpappírnum. Gamall hvítur lampi er á gólfinu í horni herbergisinns, hann virkar þannig að 

þegar ljósaperan hitnar, snýst plasthringur sem er staðsettur undir skerminum sem gerir það að 

verkum að hreyfanleg munstur dansa um rýmið. Ilmkerti og ilmolíur eru til staðar þar sem 

þjónustunotendur geta notið sín í ilmolíumeðferð þegar það hentar. Sú tónlist sem er í boði er 

slökunartónlist, en það getur verið fjölbreytt úrval allt frá hörfrungasöngi að panpípuflutningi. 

Allt það skraut sem er í rýminu var unnið á vettvangstímabilinu bæði af mér og 

þjónustunotendum. 
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Athugun skynörvunar hjá Hæfingarstöðum 
Ég hafði samband við fjóra staði sem eru með skynörvunarherbergi, tvo grunnskóla og tvo 

Hæfingartöðvar og lagði fyrir þroskaþjálfa nokkrar spurningar, þess bera að geta að í 

Safamýrarskóla starfar engin þroskaþjálfi en það starfsfólk sem svaraði könnuninni þekkir vel 

til skynörvunarherbergisins.  

 

Safamýrarskóli 

Ég hafði samband við Safamýrarskóla og athugaði hvað starfsfólk sem kæmi að starfi í 

skynörvunarherberginu hefðu um herbergið að segja. Skynnámskennslurými í Safamýrarskóla 

skiptist í fimm rými. Fjórar stöðvar í einu ca. 12 fm2 stofu og ein stöð í örlitlu rými gengt 

stofunni. Í Safamýrarskóla er ekki eiginlegt Snoezel rými en hugmyndir og gögn eru nýtt. 

Námsgreinin felur í sér að nema og aðgreina áreiti. Í skynnáminu fá nemendu tækifæri til að 

efla skynjun sína. Námsþættir eru líkamsskynjun, snertiskynjun, sjónskynjun, heyrnarskynjun. 

Markmið/áherslur eru: 

 Að upplifa og fá örvun frá umhverfi sínu. 

 Að upplifa tímaröð (upphaf, endi, hvað tekur við). 

 Að styrkja líkamsvitund.  

 Að skynja líkamann sem heild.  

 Að slaka á líkamanum.  

 Að upplifa mismunandi áferð og eiginleika. 

 Að auka virkni og frumkvæði við að rannsaka.  

 Að viðhalda og styrkja sjón (nýtingu og úthald).  

 Að samhæfa sjón og hendur.  

 Að upplifa gegnum heyrn. 

 Að kynnast mismunandi tónlist. 

 

Í skynnámskennslurýminu er útbúið aðstöðu fyrir fimm ólíkar stöðvar til að upplifa og fá 

örvun fá sínu umhverfi. Nemendur vinna í ákveðinn tíma á hverri stöð. Þannig fá þeir tækifæri 

til að upplifa tímaröð (upphaf, endi, hvað tekur við).  

o Stöð 1. LN plata. 

LN plata þar sem nemendur fá tækifæri til að rannsaka hluti og kynnast mismunandi 

áferð og eiginleikum þeirra. Áferð plötunnar styrkir hljóð frá hlutunum sem á henni 

eru en það hvetur nemendur til virkni og örvar frumkvæði til að rannsaka.  
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o Stöð 2. Hlustun. 

Hlustun þar sem nemendur liggja eða sitja á Fat-boy og hlusta á tónlist með 

headphone. Á þessari stöð fá nemendur tækifæri til að slaka á líkamanum, upplifa 

gegnum heyrn og kynnast mismunandi tónlist. 

o Stöð 3. Nuddstóll. 

Nuddstóll þar sem nemendur fá tækifæri til að styrkja líkamsvitund og til að skynja 

líkamann sem heild. Hægt er að nota mismunandi stillingar á titringnum og stoppa á 

milli þannig að nemendur fá tækifæri til að upplifa eftirvæntingu og biðja um meira. 

o Stöð 4. Ljósastöð. 

Nemendur fá tækifæri til að upplifa mismunandi sjónræn áreiti. Einnig að nemendur 

slaki á líkamanum og njóti. 

o Stöð 4. Litla herbergið. 

Nemendur fá tækifæri til að samhæfa sjón og hendur með því að skoða mismunandi 

hluti. Margir hlutanna eru skoðaðir undir neon-ljósum sem gefur þeim skemmtilegt 

útlit. 

Breytingar eru mjög einstaklingsbundnar og ekki er munur á aldri eða fötlun. Mjög misjafnt 

hvernig nemendur bregðast við. Almenn ánægja er hjá nemendum skólans sem nýta sér 

aðstöðuna. Til þess að námið í skynnámsstofunni nýtist nemendum sem best þurfa markmið 

að vera á hreinu og kennslugögn tilbúinn. Það sem þyrfti að gæta sín á er að námsmarkmiðiðn 

séu einstaklingsbundin. Skynnámsstofan hefur nýst vel og almenn ánægja með hana meðal 

nemenda og starfsmanna. 

 

Öskjuhlíðarskóli 
Ég hafði samband við Öskjuhlíðarskóla og athugaði hvað þroskaþjálfar höfðu um 

skynörvunarherbergið að segja. Það sem einstaklingur græðir á með dvöl í 

skynörvunarherbergi er að það þroskar skynfærin og úrvinnslu á skynjun í heila, þjálfar 

athygli. Það sem þjónustunotandinn upplifir er önnur skynjun heldur en er venjulegum 

kringumstæðum. Skynáreitin vekja áhuga þjónustunotandans og virkja skynfæri hans. Annars 

upplifir þjónustunotandi örugglega, þægilega og áhugaverða stund. Þær breytingar sem 

þroskaþjálfar sjá hjá einstaklingum með einhverfu er að margir fara úr sinni sjálfsörvandi 

hegðun og fara að taka meira eftir umhverfi sínu. Þeir beita skynfærum sínum og líkama á 

annan hátt heldur en venjulega. Hefur einnig róandi áhrif. Það virðist ekki vera mikill munur 

eftir aldri þjónustunotenda. Hvað fötlunina varðar þá eru það sérstaklega einstaklingar með 
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röskun á einhverfurófi og meiri þroskahömlun sem eru að fá mest út úr skynörvuninni. 

Munurinn á hvernig fólk bregst við er einstaklingsbundið en ekki bundið við eðli fötlunar. Það 

er gott að passa að einstaklingnum leiðist ekki og að áhuga hans og virkni sé viðhaldið. Ekki 

virtust vera neikvæðar hliðar á dvöl í skynörvunarherberginu aðrar en þær að viðkomandi 

einstaklingur gæti þótt þetta hugsanlega leiðinlegt. En til þess að þjónustunotandi njóti sín 

þarf að vera áhugaverð „leiktæki“ sem „reyna“ á öll skynfæri líkamans. Eitthvað sem 

viðheldur áhuga einstaklingsins. Einnig þarf að gera reglulegar breytingar á skynaðstöðu eða 

leiktækjum til að þjónustunotanda fari ekki að leiðast. 

 

Hæfingarstöðin í Bæjarhrauni 
Ég sendi spurningalista til Hæfingastöðvarinnar í Bæjarhrauni og athugaði hvað þeir 

þroskaþjálfar þar höfðu um málið að segja. Ég spurði þar starfandi þroskaþjálfa þar á meðal 

annars hvort þau telja að skynörvun skili sér til þjónustunotenda. Þeir þjónustunotendur sem 

eru með fjölþættar fatlanir og jafnvel skerta skynjun (á skynörvunarstigi) þurfa á umhverfi að 

halda sem er ríkt af mismunandi skynáreytum. Í þannig umhverfi eru meiri líkur á jákvæðri 

upplifun og þar með verður samspilið við umhverfið meira. Eins og vitað er, er forsenda 

auksins þroska gott samspil við umhverfið. Skynörvun býður uppá samspil milli þjálfa og 

þjónustunotanda og það er undir þjálfa komið að samspil takist. Þau telja að skynörvun skili 

sér til þjónustunotenda. Það þarf ekki alltaf að vera að þjónustunotandi njóti sín í herberginu 

ef t.d. starfsmaður er ekki að sinna skyldum sínum það er upptekin af öðru en 

þjónustunotandanum og umhverfinu/skynörvunarherberginu er lítið gagn í góðu umhverfi. Ef 

góð tengsl er á milli þjónustunotanda og starfsmanns nýtur þjónustunotandinn sín. Truflanir 

eiga því ekki að vera. Vissulega getur notandinn notið sín einn í umhverfinu en það er 

einstaklingsbundið. Í þessu umhverfi er ekki um þrýsting á frammistöðu að ræða og er því 

þjónustunotandi að njóta sín á eigin forsendum. Snoezelen býður uppá mismunandi 

skynáreyti. Ekki er gerð krafa til þjónustunotanda um virkni. Hægt er að stjórna skynáreytum, 

þannig að þjónustunotandi finni til öryggis. Einnig spurði ég hvort skynörvunarherbergi eigi 

að vera á öllum hæfingarstöðvum og dagvistunum þá fékk ég það svar að:  

Þar sem er um er að ræða hæfingarstöð fyrir einstaklinga með fjölþættar 

fatlanir (þar nægir einn) er það ekki nokkur spurning. Vissulega geta allir 

notið sín í slíku umhverfi og er það þá „góður bónus“ ef um er að ræða 

annarskonar hæfingarstöð er að ræða. En það þarf að spyrja sig hverjir 
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nota þjónustuna, í sumun tifellum geta skynáreyti frá umhverfi verið of mikil 

fyrir einstakling. Hægt er að skapa jákvæða upplifun og hvíld í Snoezel.  

 

Lyngás 
Ég hafði samband við Lyngás og athugaði hvað þroskaþjálfar hefðu um herbergið að segja. 

Skynörvun skilar sér til þjónustunotanda á margvígslegan hátt því þarna á sér stað áreiti á 

sjón, heyrn og líkamsskynjun sem skilar sér á þann hátt að einstaklingur nær að upplifa 

eitthvað sérstakt sem annars er ekki verið að virkja. Einnig að njóta sín í fallegu umhverfi og 

láta sér líða vel, ýmist einn eða með annarri manneskju. Titringurinn frá dýnunni eykur 

líkamsskynjun og vellíðan og þroskar eftirtekt. Vellíðan í öruggu umhverfi, samt framandi og 

spennandi með manneskju sem viðkomandi líður vel með. Telja að æskilegt að hafa 

skynörvunarherbergi sem víðast þar sem einstaklingar fá tækifæri til að upplifa og skynja 

umhverfið á annan hátt. Þeir einstaklingar sem þurfa að fá næði og líka þeim sem erum mikið 

hreyfihamlaðir og gefur skynörvunarherbergi þeim tækifæri að upplifa skynjun sem annars er 

erfitt.  
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lokaorð 
Andlega líðan fatlaðs fólks er hægt að auka með skynörvun, ég sé að skynörvun eftir 

hugmyndafræði Snoezelen er góð leið til að bæta líðan fatlaðra. Samskipti er eitthvað sem við 

öll eigum rétt á en sumir þurfi meira aðlagað umhverfi en aðrir. Því er mín upplifun sú að 

hægt sé að bæta líðan fólks og auka á öryggistilfinningu með tíma í skynörvunarherbergi. 

Fallegt og rólegt umhverfi þar sem hægt er að stjórna skynáhrifum er mikilvægt hjálpartæki. 

Leiðbeinandinn minn á vettvangi, Þóra Björk Waltersdóttir forstöðuþroskaþjálfi lét verkefnið 

í mínar hendur og vann ég það eftir minni bestu getu. Hvað varðar gildi 

skynörvunarherbergisins þá tel ég að þeir fjölmörgu hópar fólks, með fötlun á mismunandi 

stigi, þurfi á skynörvun að halda. Út frá hugmyndafræðinni liggur því beint við að skoða þá 

þróun sem á sér stað hjá notendum með aukinni skynörvun í skynörvunarherbergi Snoezelen.  
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Fylgiskjal 
Meðfylgjandi greinagerðinni er myndaalbúm, sem spannar sögu um gerð 

skynörvunarherbergisins á Hæfingastöðinni í Reykjanesbæ. 


