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tænk hvis...!
Tænk hvis en knap var mere end en knap? Hvad hvis tingene havde deres 
eget væsen eller temperament? Kan man interagere med hele kroppen? Dis-
se forestillinger har i udviklingsprojektet SID dannet udgangspunkt for en 
række udviklinger af interaktive sanseting til og med børn med udviklings-
hæmning i en Snoezelen sammenhæng.
 
Af Dorthe Møller Johnsen, Cand. Mag. i Kognitiv Semiotik

sanselighed, interaktion og delagtighed

Snoezelhuse i Gentofte, Malmø og i Lund har deltaget i udviklingsprojektet sammen 
med Certec og Furuboda Komptenscenter. Formålet er at undersøge sansekvaliteter 
ved en række ”skitser” i form af hurtigt udviklede ”Design Ting”. Det væsentlige i pro-
jektet er, at designprocessen tager udgangspunkt i børnene, møder deres behov og 
åbner nye muligheder for deres udfoldelse og delagtighed i verden. 

I projektet har 24 børn med kognitive funktionsnedsættelser, personaler i de 3 Sno-
ezelhuse og designere og ingeniører fra Certec i Lund sammen undersøgt, hvad der 
sker, når disse Design Ting introduceres i en Snoezelpraksis. Hvilke mulighedsrum 
åbnes for børn og personale? Hvordan påvirkes praksis? Og hvordan kan børnene 
komme til at påvirke designprocessen? 

Børnenes brug af ”Design Tingene” har stået i centrum for processerne. Deres brug 
har dannet grundlag for undersøgelser af, hvad det er for kvaliteter ved ”skitserne”, der 
appellerer til interaktion og fastholder børnenes opmærksomhed og motivation i læn-
gere tid. Intentionen er, at barnet i samspillet med Design Ting og personale i højere 
grad oplever at tage del i verden: Det er deres egenaktivitet, det at opleve at kunne mere 
selv og være en aktiv deltager i verden sammen med andre, som er den ”delagtighed i 
verden”, projektet søger at muliggøre for børnene.

  

Skitserne kaldes i projektet ”Design Ting”, fordi pointen med dem er, at der skabes et 
refleksionsrum omkring Tingene. ”Ting” skal i denne sammenhæng også forstås som 
et mødested for debat – som i et folke-ting. Design Tingene lægger op til interaktion og 
samspil. De bliver således et mødested mellem Ting, barn og personale, hvor barnets 
”stemme” er i centrum af debat og eftertanke. Design Tingene åbner for, at barnet selv 
kan gå på opdagelse i en sanselig verden og undersøge dens muligheder. Og det er gen-
nem deres brug af Design Tingene, at børnenes stemme ”høres”.  Børnenes stemmer 
har gjort det muligt løbende at udvikle og tilpasse Design Tingene, så de møder deres 
interesser og behov. 
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snoezelen og sid-projektet

SID-projektet er indlejret i en klassisk, pædagogisk Snoezelen-tilgang, hvor en aner-
kendende pædagogik og relationen mellem barn og personale er i centrum. Snoezelen 
foregår i specialindrettede sansemiljøer, hvor det er muligt at tilbyde en række sanse-
mæssige oplevelser, der kan have pirrende eller beroligende virkning. 

Selve betegnelsen er hollandsk og er en sammentrækning af ordene Snuffelen og Do-
ezelen, der betyder at snuse og at døse. Snoezelen er udviklet i Holland i slutningen af 
70’erne, af to ergoterapeuter Jan Hulsegge og Ad Verheul på institutionen De Harten-
berg. Traditionelt indrettede man omgivelserne til mennesker med kognitive funkti-
onsnedsættelser med så få forstyrrelser som muligt, da man på den tid mente, at det 
var bedst for dem. 

En kollega havde fortalt de to ergoterapeuter om de gode resultater, han havde haft 
med at indrette et sanserigt miljø til en af sine beboere. Det inspirerede dem til ved 
deres næste sommerfestival at indrette et sansetelt med en mængde sanseting, de selv 
havde konstrueret. De gav sanseindtryk med lys, luft, farve, duft og taktile kvaliteter. 
For tænk nu hvis man med enkle midler kunne åbne en ny verden af oplevelser for 
svært handicappede mennesker! Sanseteltet var en stor succes hos beboerne, og herfra 
udviklede og spredte Snoezelen sig til hele verden. 

Det er samme ønske om at skabe nye muligheder for mennesker med funktionsned-
sættelser, der har drevet SID-projektet. Samme pionerånd og lyst til at udforske, afprø-
ve og åbne op for nye muligheder for børn med udviklingshæmning. I SID-projektet 
gentænkes Snoezelen med interaktive teknologier, der giver børnene nye muligheder 
for håndgribeligt og kropsligt at påvirke og interagere med deres omverden. 
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designprocessen

Det centrale omdrejningspunkt i designprocessen har som sagt været børnene. Når 
børnene bruger og interagerer med en ny genstand, får de mulighed for at fortælle 
noget om den: Er den interessant for mig? Det kan barnets optagethed og interesse for 
den fortælle om. For at kunne være dynamiske og undersøgende har Design-teamet fra 
Certec i hele processen bygget hurtige ”skitser”, Design Ting, som nemt kan omformes 
og udvikles, men som samtidigt er så færdige, at børnene kan afprøve dem. Børnenes 
brug af Design Tingene er blevet video-filmet, hvilket har muliggjort, at personale og 
design-team sammen har kunnet reflektere over hvilke kvaliteter ved skitsen/Design 
Tingen, der virker appellerende på barnet. Det har givet idéer til at forstærke og videre-
udvikle kvaliteterne i nye skitser, der så er blevet afprøvet. Hver gang med spændingen 
om, hvordan børnene vil tage imod og bruge dem, og hvilke nye mulighedsrum, der 
åbnes, hvor børnene kan udfolde sig og vise, hvem de er. 

Personalet fortæller, at projektet har givet dem mulighed for at reflektere over deres 
Snoezel-praksis og tænke i interaktivitet på en ny måde – og i højere grad tænke inter-
aktivitet ind i deres praksis. 

vi har vækket et væsen

Hvad hvis vi kunne ”vække” eksisterende Snoezel-ting til live? Temaet på den første 
workshop i projektet kredsede netop om, hvordan en ting skal reagere, og hvad den 
skal gøre, for at man oplever, at den har et ”væsen”. På workshoppen deltog personalet 
fra de tre Snoezelhuse og projektteamet fra Certec, hvor de sammen legede sig ind i en 
interaktiv verden. Projektteamet havde taget udgangspunkt i tre klassiske Snoezel ting 
og givet dem ”liv” ved at gøre dem interaktive. 

Et simpelt boblerør var gjort interaktiv ved hjælp af sensorer, der reagerede ved berø-
ring af det, så lyset i røret skifter farve og boblerne intensitet. Vil de skiftende farver 
motivere til interaktion med boblerøret?

I kuglebadet lå en rød og en blå kugle og henholdsvis rødt og blåt lys spredte sig pulse-
rede ud fra boldene. Vil de lysende kugler vække undren og skabe aktivitet? Får kug-
lerne derved et væsen, får de liv? 

Ventilatorer blev aktiveret, når man lænede sig frem imod dem. Hvordan opleves det, 
når det er hele kroppen. man bruger i interaktionen? 
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fokuspunkter

mere end en knap 
Et fokus for projektet har været at gøre det interaktive ved tingen meningsfuldt og 
håndgribeligt for barnet. En del Snoezel-ting er allerede interaktive. Fx findes der in-
teraktive boblerør, hvor man trykker på forskelligt farvede knapper for at skifte farven 
på lyset i boblerøret. Men i virkeligheden kræver det en ret stor abstraktionsevne at 
forstå denne sammenhæng, fordi reaktionen på det, barnet gør, foregår et andet sted. 
Derfor er Design Tingene i projektet udviklet, så der er sammenhæng mellem det, 
barnet gør med Tingen, og det, det får tilbage: Barnet interagerer direkte med Tingen, 
der giver respons der, hvor barnet interagerer med det. Responsen fra Tingen afhænger 
af, hvor meget barnet interagerer med den: jo mere barnet gi’r, jo mere får det tilbage. 

væsen 
Et andet fokus har været at lege med begrebet ”væsen”, og forsøge at give Tingene kvali-
teter og måder at reagere på, så de opfattes som havende ”liv” ud fra deres ”adfærd”, og 
ikke ud fra, hvordan de ser ud. Design Tingene skal netop ikke ligne dyr. 
Tanken er, at kvaliteter ved adfærden hos det levende appellerer og motiverer til inter-
aktion. Den basale adfærd hos levende væsner er, at det opfører sig med en vis grad af 
forudsigelighed – at når jeg gør noget ved det, så reagerer det, og med en vis grad af 
selvstændighed – at det ikke blot reagerer i forhold til den kraft jeg lægger i interaktio-
nen, men gør mere end det. Hvis jeg skubber til en bold, vil den trille et vist stykke tid 
i en lige linje til den stopper. Hvis jeg i stedet skubber til bolden, og den som forventet 
begynder at bevæge sig, men ikke i en lige linje og måske med varierende fart, vil jeg 
undres og opfatte den som levende eller med en form for væsen. Denne undren og 
lysten til at se, hvad der sker, næste gang jeg skubber til den, vil motivere mig til at fort-
sætte interaktionen med den i længere tid, end hvis den reagerede helt forudsigeligt. 

krop og grundsanser 
Det tredje fokus i projektet har været kroppen: At udvikle Design Ting, hvor barnet 
kan interagere med hele kroppen, som dermed giver mulighed for, at det kan ’medsan-
se’ kroppen i interaktionen på en aktiv måde. Når kroppen involveres i interaktionen, 
huskes, læres og opleves der på en meget mere grundlæggende måde. Dette er især 
vigtigt i forhold til mennesker med kognitive funktionsnedsættelser, hvor kroppen kan 
indeholde et uopdyrket potentiale for at skabe forståelse af omgivelserne. Ligeledes er 
grundsanserne eller nærsanserne fundamentale i forhold til at forstå omverdenen. Dis-
se er balancesansen, følesansen og sansningen af egen bevægelse, muskelkraft, krops-
stilling og -placering i rummet.  Hovedet hører i denne sammenhæng også til kroppen, 
da børnene i projektet ofte bruger hovedet til at interagere med. 
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aspekter ved interaktion

Snoezelen handler i høj grad om at balancere ophidselse og ro (arousal), så 
det finder et leje, hvor nye muligheder for relationer, læring og sansning op-
står. Projektet har identificeret forskellige aspekter ved interaktionen med 
Tingene, som er med til at påvirke arousal.

understøtte opmærksomhed 
Projektet har med nogle af Design Tingene fokus på at undersøge, hvilke kvaliteter 
der kan få barnet til at interessere sig for en ting og dermed give det oplevelsen af selv 
at have valgt at interagere med den. Og hvordan kan nogen af de samme kvaliteter 
være med til at fastholde barnets interesse for at interagere med Tingen? Tænker man 
Tingen, som havende et væsen, kan man sige, at den skal kunne ”kalde” på barnet. 
Kvaliteter, der har en kaldende effekt, kan være et svagt pulserende lys, lyd eller vibra-
tion ved Tingen, der igangsættes med jævne mellemrum, når der er en længere pause 
i interaktionen. Disse kvaliteter kan vække og vedligeholde arousal og interessen for 
interaktion med tingen. 

interaktion i nuet 
Dette aspekt ved interaktionen handler om den direkte input–output-dimension ved 
interaktionen. Jeg gør noget, og jeg får en reaktion tilbage. Og den respons, jeg får, er 
direkte koblet til tid, sted og intensitet, for det jeg gør. Samtidig er det koblet til min 
krop, så jeg kan mærke mig selv i det. Det giver barnet en forståelse af, at det selv kan 
være årsag til Tingens respons. Dette stimulerer direkte en arousal i nuet. Design Tin-
gen skal også være åben for input, således at interaktionen med den kan foregå hvor 
som helst på den og på så mange måder som muligt.

fordybelse og engagement over tid 
Et tredje aspekt ved interaktionen, som projektet har undersøgt, er hvilke kvaliteter 
Design Tingene skal have, så de dels bliver ved med at være interessante, dels balan-
cerer stimuli, så barnet ikke overstimuleres af sin egen aktivitet. I designprocessen er 
der opstået et ønske om at udvikle ting, der giver barnet mulighed for at ”danse” med 
arousal og skabe arousel-forløb: Kan man udvikle en Design Ting, der danser med i 
forhold til den måde, barnet interagerer med den på? Hvis Tingen efter et stykke tid 
med intensiv interaktion, hvor barnet får mere, desto mere det interagerer, og som 
derefter bliver ”træt” og falder til ro (giver mindre tilbage), kan man så bryde en opad-
gående spiral, hvor Ting og barn kan komme til at ”hidse” hinanden mere og mere op? 
Kan man på den måde give Ting temperament? Undren er også en kilde til at fastholde 
engagement over tid. Fx er de kvaliteter, der knytter sig til væsen, med til at kunne 
skabe undren og dermed engagement.
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livelybutton

Lively Button blev til som en direkte kommentar til 
et af projektets fokuspunkter: ”Mere end en knap”. 
I al sin enkelhed tilbyder den børnene muligheder 
for at undersøge interaktion i nuet, hvor der er en 
tydelig sammenhæng mellem input og et rigt out-
put. LivelyButton er en overvældende succes hos 
børnene. 

Kristian kigger ned i LivelyButton, med ansigtet på 
membranen og mærker vibrationen med ansigtet, 
samtidig med at han er dybt optaget af lyset og be-
vægelsen nede i kassen. Han lægger kinden mod 
kassen, kigger på personalet og griner. Han er ty-
deligvis meget glad for de forskellige sanseindtryk, 
han kan frembringe med den og vil gerne dele op-
levelsen. 

Også Casper undersøger LivelyButton med hæn-
derne, men trækker den hurtigt hen mod sig og 
lægger hovedet på den for at mærke vibrationen, 
der forplanter sig til kassen, direkte med hovedet. 
Han nyder åbenlyst vibrationen og lyset. Også han 
griner til pædagogen. 

”livelybutton er en trækasse, med en åbning øverst, hvor 
en solid membran dækker over knappens indhold. LivelyButton aktive-
res ved hjælp af kapacitative sensorer, der registrerer nærhed indenfor en 
vis ”aura” omkring LivelyButtons top, og når man rører ved den. Inden i 
igangsætter sensorerne lys i skiftende farver og en lille motor, der driver 
to solide spiraler. Når motoren går i gang, forplanter dens vibration sig 
til hele kassen. Spiralerne kan mærkes og anes gennem membranen og 
lyset skinner igennem den. Når barnet trykker på de snurrende spiraler 
under membranen giver de modstand, og trykker barnet rigtig hårdt på 
dem, så de har svært ved at dreje rundt og står og hakker lidt, fremkom-
mer den lyd, som medarbejderne kalder kutterlyden. Når Lively Button 
ikke er blevet brugt et stykke tid ”kalder” den, idet lyset fra den ligesom 
”ånder” ved en langsom pulserende skift i lysintensitet.
LivelyButtons har flere forskellige ’temperamenter´, hvor intensiteten i 
lysspil og spiralrotation kan styres af forskellige indstillinger.

Lisa er meget optaget af den mekaniske interaktivitet inde i kassen og trykker på den 
for at frembringe kutterlyden. 

Lucas har Cerebral Parese og svært ved at styre sine bevægelser helt præcist. Men 
hans mere tilfældige bevægelser opfanges af LivelyButtons aura, og den sætter i gang. 
Som det ses af eksemplerne, spiller vibrationen kombineret med lyset og lydene en 
stor rolle i forhold til at fange børnenes opmærksomhed. Åbningen foroven skaber en 
indramning af lyset og det, der sker inde i kassen og fokuserer opmærksomheden.

design ting
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historien 
om 

nikolaj

For personalet har historien om Nikolaj og hans opdagelse af LivelyButton været noget 
særligt.
Nikolaj har normalt meget stereotype bevægelser. Han søger andres hænder og rører 
ved dem med glidende bevægelser. Eller han sidder og klapper og drejer hovedet fra 
side til side. Hans blik er ofte opadvent, da han kun har lidt syn. Han virker som én, der 
har det svært, og som ikke bliver fanget af så meget. De første gange, han får præsente-
ret LivelyButton, er han heller ikke så interesseret. Men pludselig en dag, hvor han igen 
sidder og klapper stereotypt i hænderne med LivelyButton foran sig, kommer hans 
hånd tilfældigt indenfor den ”aura”, der er omkring LivelyButton’s top, hvilket sætter 
den i gang. Og pludselig er det som om, han opdager den. De glidende bevægelser han 
plejer at lave, når han kan få fat på andres hænder, begynder han at lave på LivelyBut-
ton, og når han rører den, sætter motoren i gang. Han vender også ansigtet mod Live-
lyButton, noget han ellers sjældent gør, men måske er hans begrænsede syn alligevel 
blevet fanget af lyset fra kassen. Han tager fat om kanten øverst, og vipper kassen frem 
og tilbage så den slår mod gulvet, samtidig med at motoren kører. 

Det er som om de nye sansemæssige stimuli, som LivelyButton tilbyder, trækker ham 
ud af stereotopien. Den giver ham noget, der møder ham i hans stereotype bevægelser: 
De gnidende bevægelser overføres til kassen og kassens smæld mod gulvet, har samme 
rytme, som hans klappen havde før. Men det er som om, hans leg med LivelyButton 
giver ham noget mere. 

Det er oplevelser som disse, hvor Design Tingene giver børnene mulighed for at vise 
nye sider af sig selv, der er essensen af projektets mål. Oplevelsen med Nikolaj viser 
pludselig personalet, at Nikolaj slet ikke er så indesluttet, som de måske troede. De-
res forventninger til, hvilken forskel Snoezelen kan gøre for ham, stiger. De ser ham 
undersøge kassen, og han ser ud til at undre sig. Da Nikolaj næste gang kommer på 
besøg i Snoezelhuset og igen præsenteres for LivelyButton, undersøger han den på 
nye måder. Han klapper på den på siden, og ved hvert klap igangsættes motoren. Han 
glider hånden hen ad den og mærker vibrationen. Nikolaj har et næsten saligt udtryk 
i ansigtet. Han kan tydeligvis huske den. Senere vender han tilbage til åbningen med 
membranen og mærker med hænderne vibrationen her. Den dag er han optaget af den 
i over 20 min., indtil han skal hjem. For Nikolaj synes de væsentligste kvaliteter ved Li-
velyButton at være: Dels det taktile: kontrasten mellem at den både har et hårdt og glat 
ydre og så den mere bløde membran, under hvilken de mekanisk roterende spiraler 
kan mærkes. Dels, og nok det væsentligste, vibrationen fra kassen, som han mærker, 
hver gang han rører ved den og sætter den i gang. 
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hugbag

HugBag opstod som et ønske om at udvikle noget til Niels, en stor dreng, i projektet, 
som meget kraftfuldt og noget ensidigt var optaget af at kramme en af vandsengens 
puder. Det var svært at finde andre relevante ting at tilbyde ham. Hvad hvis man kunne 
give ham et alternativ til puden, som han kunne kramme, og som reagerede i forhold 
til hans interaktion med den? HugBag blev skabt. Niels var meget optaget af den. Den 
gav mere oplevelse til hans lyst og behov for at kramme i form at lys og lyd. 

Senere er en ny udgave af HugBag blevet lavet. Med den nye HugBag oplever persona-
let, at Niels har en klar fornemmelse af, at det er ham, der påvirker det, der sker. Det 
virker, som om den nu giver ham noget at tænke over. Han arbejder med den rigtig 
længe, som om han undersøger og funderer over, hvad det er, der sker. Ind imellem 
holder han pauser – måske for at sunde sig – inden han går til den igen. Eller også er 
det, når den skifter til rød, at han trækker sig – det skal der flere afprøvninger og analy-
ser til at afgøre. Men personalet er overbeviste om at Niels, når han bruger sin krop på 
bolden på forskellig vis, oplever at det er ham, der får lyset, lyden og farverne til at skif-
te. Personalet oplever at han tager de forskellige stemninger fra HugBag ind og lader 
sig påvirke af dem, og at de derfor giver ham en tilfredsstillende ”dans” med arousel.

Med HugBag tilbydes børnene en genstand, de kan interagere med, med hele kroppen, 
og hvor de får en oplevelse af, at bevægelsen giver forskelligt feedback alt efter, hvordan 
de bevæger sig. Dermed motiveres de til at udforske mulighederne i deres bevægelser, 
og de mærker deres interaktion med kroppen.

”hugbag er en stor blød bold, med lys og lydspil, som 
ændrer sig alt efter, hvordan man interagerer med den: Tryk på bolden 
giver et simpelt lys- og lydspil, mens varierende tryk og bevægelse fra 
side til side igangsætter et rigt lydunivers. 

Den nye udgave af HugBag har under det yderste stof fået tilføjet et lag 
af noget materiale, der knitrer, når man kratter i det. I den nye HugBag 
er der kommet en mere tæt forbindelse mellem interaktionen med den 
og dens respons. Lyset og lyden i den er blevet kraftigere, og det gør, at 
den i det hele taget giver en mere tydelig respons.
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activecurtain

I Snoezelrum er der traditionelt mange lysprojektioner, som kan iagttages, men som 
sjældent er interaktive. Idéen med ActiveCurtain er at udfordre dette og gøre projekti-
oner både håndgribelige og interaktive. Mere overraskende har det vist sig, at børnene 
ofte også bruger hovedet og kroppen og nærmest forsøger at kravle ind i projektionen. 
Dermed har ActiveCurtain kunnet tilbyde børnene en mulighed for, at hele deres krop 
bruges og bliver en del af oplevelsen, hvor de kan mærke sig selv påvirke omverdenen. 
At børnene, i så høj grad har brugt hovedet til at undersøge og nærmest smage på 
projektionen, har understreget, hvor vigtigt ansigtet er i forhold til at opleve og mærke 
verden på det udviklingstrin, hvor mange af børnene i projektet befinder sig. 
For Ola har ActiveCurtain været det, der har optaget ham allermest, og hvor han har 
brugt mest tid. Han er slet ikke blevet fanget af nogen af de andre ting i Snoezelen. 
ActiveCurtain har til gengæld i høj grad motiveret ham til meget aktivt at bruge hele 
kroppen i hans undersøgelse af dets muligheder og effekter. 

Fordi børnene i så høj grad har valgt hoved og kroppen til at trykke med, har de-
sign-teamet i en videreudvikling gjort den elastiske projektion større og stærkere.
 
Idéen med at lave den større var også, at personalet i højere grad kunne have samspil 
med børnene, hvor de kunne lave figurer sammen. I et af de andre Snoezelenhuse har 
Mikkel på det lille gardin lavet fine samspilsfigurer, både med personalet, og senere har 
han selv udforsket de mønstre, der opstår, når man trykker to steder samtidigt. 

Med andre af børnene har det dog været vanskeligt at skabe dette samspil. Her er det 
visuelle og projektionerne stadig for diffuse og abstrakte til, at de har kunnet bruge 
det til samspil. Til gengæld har den stærkere konstruktion, der også er kommet ned 
i gulvhøjde, frigjort personalet til at forsøge mere deltagelse i barnets aktivitet, fordi 
de nu kan koncentrere sig om at være tilstede sammen med børnene, sidde på gulvet 
sammen med dem og fnise med, når børnene gerne vil dele oplevelsen med dem. 

For nogle børn har ActiveCurtain ikke kunnet fastholde deres opmærksomhed over 
tid på samme måde som HugBag og LivelyButton, hvilket viser det visuelles sekundæ-
re relevans for dem. 
Lys og lyd er vigtigt som supplement, til at skabe en stemning, men for virkelig at fange 
nogle børn har det vist sig, at kvaliteter som fx vibration, der stimulerer grundsanser-
ne, er væsentlige.

Design Tingene har i høj grad sat sig spor og påvirket børnenes forventninger til, at 
de ting de møder i Snoezelen er interaktive og kan påvirkes. En sjov historie fortæller, 
at Louise, efter at have prøvet ActiveCurtain, møjsommeligt kravlede langt for at teste, 
om de gamle projektioner monstro også kunne reagere, når hun trykkede på dem. Det 
kunne de desværre ikke.  

”activecurtain består af et udspændt, elastisk stykke stof, der 
er belyst bagfra af et farvespektrum. Når barnet trykker ind i gardinet, 
trykkes ind i farvespektret. Projektionen bliver hermed 3-dimentionel 
med farver indeni, der ændrer sig i forhold til, hvor dybt man trykker 
ind. Jo mere børnene gør, jo mere sker der. Det giver børnene mulighed 
for at gå på opdagelse i de indre farver med hænderne.
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waterbed

Inspirationen til Waterbed opstod af udfordringen om at designe noget til Emil, som 
ikke kan så meget selv, andet end at løfte sin numse i vandsengen. Hvad hvis man 
kunne sænke tærsklen for interaktivitet så meget, at også Emil, med den lille ting han 
kan, kunne komme til at opleve at igangsætte ting, der giver ham respons? I Waterbed 
omsættes og forstærkes en lille bevægelse til ”lyd-landskaber”, som han dels kan høre 
ude i rummet, dels giver ham en stærk basvibration fra vandsengen. Da det er vandets 
bevægelse, som skaber musikken, betyder det, at den skvulpen, som bevægelsen sætter 
i gang, fortsætter et lille stykke tid efter, at han har startet bevægelsen. Det vil give ham 
mulighed for at nå at opleve, at der sker noget.

Da Emil skulle prøve vandsengen, skete der bare ikke så meget. Han synes det var 
sjovt, når personalet satte vandsengen i bevægelse, men han bevægede ikke sig selv. 
Efter nogle gange prøvede personalet at løfte hans fod og slippe den, hvilket han syntes 
var sjovt. Derfor fik personalet ideen at ”løbe” med hans fødder mod sengen, så lyd 
og vibrationer tog fart. Det syntes han var rigtig sjovt, og han skralgrinede. Personalet 
spurgte, om han ville have mere, og gennem mimik og viften med armene svarede han 
bekræftende. Han kunne også vise, at han ville have et andet lydtema, da hun afprø-
vede de forskellige muligheder med ham. Det blev et samspil, hvor han var med og 
styrede aktiviteten og, via personalet og de nye muligheder i vandsengen, fik nye ople-
velser, hvor han havde det sjovt sammen med personalet. Samtidig fik han oplevelsen 
af at kunne styre andre mennesker og af at kunne gøre sig forståelig ift., hvad han gerne 
ville. Det styrker selvfølelsen og får ham til at vokse, at få andre til at lytte.

Emils brug af mulighederne i WaterBed blev måske ikke i første omgang som forven-
tet, og sandsynligvis har han brug for mere tid til at opdage, hvordan han selv kan ak-
tivere responsen fra sengen. Samtidig arbejder teknikerne dedikeret på at øge sengens 
følsomhed, så den kan svare på Emils lille bevægelse. 

” waterbed I en almindelig blød Snoezelvandseng er der 
påmonteret mikrofoner, som forstærker og omsætter lyden af vandets be-
vægelse til et lydunivers og til en stærk basvibration i vandsengen, som 
”skubber tilbage”. Sengen har tre lag af ’lyd’: En subwoofer nede i sengen 
sender bølger igennem vandet, som skubber til kroppen, men uden at man 
kan høre dette første lag. Det andet lag er en bas, der er mere kompleks, 
men klart koblet til skubbet i sengen. Mens disse to første lag giver en tyde-
lig kobling til ens bevægelser, er det tredje lag mere flyvsk og bygger oven 
på de andre lyde, uden at alt hvad man her hører, nødvendigvis opleves 
som nært koblet til ens bevægelser. Waterbed er konstrueret så det har 4 
forskellige karakterer eller temperamenter, som personalet ubemærket og 
gradvist kan skifte imellem. Det betyder, at hvis personalet vurderer, at bar-
net er ved at blive overstimuleret af den respons, som vandsengen giver på 
kraftig bevægelse, kan de køre reaktionen over i et andet mood, der giver 
en mere afdæmpet feedback. På den måde får barnet mulighed for at danse 
med arousel, at blive opstemt og finde ro igen.

Waterbed har i høj grad også givet nye muligheder for nogle af de mere aktive børn i 
projektet. Normalt bruger man i Snoezelen vandsengen mere passivt, til at slappe af. 
Men med funktionerne i WaterBed bliver det sjovt at bevæge sig, fordi det får ting til 
at ske. Især Amir nyder tydeligvis at udforske og undersøge, hvilke lyde og sansninger 
han får ud af at bevæge sig i vandsengen på forskellige gyngende og vuggende måder. 
Det giver ham mulighed for at opleve balance via hans bevægelse i vandsengen, og 
han motiveres til at udfordre sig selv på balancen. Børnene kommer i WaterBed nemt 
ud i stillinger, hvor de er i ubalance, men det træner blot balancen og gør den bedre. I 
vandsengen får børnene sansninger til kroppen, som er svære at få, hvis man fx sidder 
i kørestol. Sansningerne fra vandsengen er med til at få egenkroppen på plads i forhold 
til omverdenen, hvilket giver en bedre forståelse af verden. Med funktionerne i Water-
Bed, forstærkes dette yderligere, da vandsengen motiverer til aktivitet.
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malleablepillow

I Snoezelrum findes ofte ting som kugler og bolde med lys eller lyd, som børnene kan 
være meget optagede af, men som ikke er særligt interaktive. Grundidéen med Mal-
leablePillow var at lave noget, hvor børnene fik mulighed for ikke blot at kigge på en 
form, der lyser op, men at ælte form og lys. MalleablePillow har haft mange forskellige 
udformninger gennem projektet: En pølse, en krans og en pude. 

MalleablePillow (i pudeform) er forskellig på dens to sider. Den ene side er lys, og her 
ligger glaskuglerne tæt på overfladen, og man kan se farvespillet i dem, når lyset tæn-
der. Personalet oplever, at børnene i høj grad putter fingrene ned i den for at undersøge 
det, der er indeni. Den anden side er mere mørk, med en spændende stribet struktur i 
stoffet, som lyset anes igennem. Her ligger der et knitrende fyld under stofoverfladen 
og kugler er ikke så fremtrædende. Flere af børnene har været ret optagede af den. 
Sansemæssigt har den givet dem mere, end de måske lige troede, og de har givet udtryk 
for overraskelse.

Med et af børnene har puden forstærket muligheden for samspil med personalet i form 
af at ”ælte hånd” sammen, legen, hvor man skiftevis lægger en hånd ovenpå hinandens 
hænder og så skiftes til at trække den nederste hånd ud og lægge den øverst. Puden, 
med lyset, lydende og dens taktile og interaktive kvaliteter, fokuserede og muliggjorde 
legen. Pudens kvalitet er i høj grad, at den reagerer på flere forskellige sansemæssige 
måder på én gang, og at de samtidig er tæt knyttet til det, man gør, både i forhold til 
sted (at der sker noget der, hvor man gør noget) og  tidspunkt (at der sker noget, når 
man gør noget med den), samt at jo mere man gør, jo mere giver den tilbage. Den giver 
derfor børnene en meget tydelig oplevelse af, at det er dem, der får tingene til at ske. 
At placeringen er vigtig viser en anden erfaring også. Til et af børnene, som mest har 
blikket opadvendt og ikke særlig god koordinering mellem syn og hånd, har man prø-
vet at hænge MalleablePillow (i kransform) op, så den møder hans blik, når den hæn-
ger og kalder. Han kan derfor komme til at slå til den og derved aktivere den. 

”malleablepillow består af et hylster af stof, fyldt op 
med glaskugler og andet blødt fyldstof, som fx kan have en knitren-
de lyd. Inden i er der også mikrofoner, som via en mini-computer 
omsætter lydene til lysrespons i forskellige farver. Lydene opstår, når 
glaskuglerne under æltningen slår mod hinanden, og når stoffet knit-
rer. Det betyder, at jo kraftigere man ælter den, jo mere lyser den. At 
mikrofonerne omsætter lyd til lys betyder også, at puden lyser op, når 
der er lyde i rummet. Det opleves derfor som om, at den ligger og 
kalder og inviterer til interaktion. 
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livelyform

I Snoezelen er der sjældent ting, der bevæger sig, men behøver det være sådant? Kunne 
bevægende ting mon invitere børnene til interaktion? For at spørge ind til dette blev 
LivelyForm bygget, som et første medlem af en ny familie af ting til Snoezelen.
LivelyForm er en aflang form, der reagerer på berøring ved at ændre sin krumning og 
vise et lysspil, der løber på dens indre side. LivelyForm kan skelne mellem forskellige 
former for berøringsmønstre over kort tid - fx når barnet holder fast et sted i modsæt-
ning til at stryge formen langs siden - og herudfra reagerer den forskelligt i bevægelse 
og lysspil.

LivelyForm er bygget meget enkelt med en motor, der driver et indre snorretræk, og 
hvor skelettet består at et fjedrende stykke plast. Det skulle dog vise sig, at snoretræk-
ket skævvred og derved ødelagde motoren. Derfor fik børnene ikke så lang tid til at 
afprøve LivelyForm.
LivelyForm er forsøget på at give en ting et væsen, der er tydeligt i kraft af dens bevæ-
gelse, og om at lade denne bevægelse invitere til samspil lige dér, hvor der sker noget, 
når man mærker dens bevægelse forplante sig til en selv. I de første versioner kunne 
LivelyForm ikke skelne mellem forskellige former for berøring, hvilket fik dens adfærd 
til at fremstå noget monoton. Den fik derfor en ny ’hud’ af et antal kapacitative senso-
rer i form af ledende stof og kunne derefter skelne mellem forskellige former for berø-
ring. I denne version virkede LivelyForm igangsættende på børnene og gav grundlag 
for at kunne arbejde videre med disse former for ’temperament’. 

deepsea

DeepSea er inspireret af kvaliteterne ved LivelyButton og dens store succes, men i en 
større og mere kompleks udgave. Den henter også kvaliteter fra HugBag i forhold til,  
at den er så stor, at man kan interagere med den med hele kroppen. DeepSea er som 
LivelyButton en kasse, med et hul toppen, dækket af en membran, hvor der sker ting 
under, når man rører ved den. Hullet i toppen er her så stort, at barnet bedre kan få 
hele hovedet ned i åbningen og dermed imødekomme, at børnene i så stort et omfang 
bruger hovedet og ansigtet til at undersøge ting med. Kanten er også polstret og blød i 
modsætning til LivelyButton og inviterer derfor også i højere grad til, at barnet bruger 
hovedet til at undersøge med. I DeepSea er der ting, der presser opad, når man trykker 
på dem, og som man kan undersøge. 
DeepSea er endnu under konstruktion, da den er kompleks med mange funktioner 
bl.a. et indbygget temperament. 

andre spor
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beriget snoezelenpraksis 
I projektet er alle afprøvningerne af Design Tingene som sagt blevet filmet. Personalet 
har derfor kunnet gense situationerne og reflektere over dem. På videoerne ser de tit 
noget andet, end det de oplevede i situationen – og som en af personalet sagde, så 
bliver man opmærksom på, hvor meget man nogen gange forstyrrer børnene i deres 
Snoezelen. Og at man styrer meget mere, end man både tror og siger, man gør. En 
anden fortæller, at hun nu tænker mere på at give muligheder og ikke tage over i sam-
spillet med børnene, men i højere grad vente og se, hvad der sker. Processen har været 
en hjælp til at få mere koncentration på barnet, og de er nu mere opmærksomme på, 
hvordan de er sammen med børnene.

Projektet har været berigende. Gennem kig på videoer oplever personalet at de er ble-
vet bedre til at analysere og har lært en metode til at analysere – til at se på, hvad det 
er, børnene rent faktisk gør, og hvad det er, børnene herigennem har mulighed for at 
fortælle om sig selv og om Design Tingene.
Det er de øjeblikke, hvor børnene gennem brugen af Design Tingene pludselig har vist 
nye sider af dem selv, der bare i sig er hele processen værd. Det er de øjeblikke, man 
som pædagog eller terapeut søger og samler på. Der, hvor der pludselig er blevet åbnet 
nye muligheder for børnene
Personalet tænker, at de er blevet mere kritiske i forhold til, hvad de får for pengene, 
hvis de skal købe nyt til deres Snoezelhuse.
De er også blevet mere kreative og nytænkende og mere opsøgende på at skabe flere 
udfordringer til børnene og på, hvordan de kan bruge eksisterende Snoezelting mere 
interaktivt.

I Snoezelen er det vigtigt, at børnene foretager sig noget, der ikke er ligegyldigt. Design 
Tingene har inviteret børnene ind i en spændende verden. Og ind i mellem har Design 
Tingene formidlet, at personalet kunne blive inviteret med og lukket ind i børnenes 
verden, i deres oplevelser. Design Tingene har været yderst brugbare til at opdage nyt 
omkring, hvad børnene kan, til at afsløre deres kundskaber.
Det interaktive design kan give et bredere blik for det, børnene kan. Det kan give dem 
en oplevelse af delagtighed i verden, fordi de oplever at kunne mere selv, at være aktive 
deltagere, der påvirker verden omkring dem. Men designet skal være klogt og dygtigt 
– det skal ”ligge” til kroppen.
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