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tänk om...!
Tänk om en knapp var mer än en knapp? Om tingen hade sina egna väsen 
eller temperament? Kan man interagera med hela kroppen? Dessa föreställ-
ningar har i utvecklingsprojektet SID utgjort utgångspunkt för en rad utveck-
lingar av interaktiva upplevelser för och med barn med utvecklingsstörning i 
ett Snoezelen-sammanhang.
 
Av Dorthe Møller Johnsen, cand. mag. i Kognitiv Semiotik 
(översatt från danska)

sinnlighet, interaktion og delaktighet

Snoezelhusen i Malmö, Lund och Gentofte har deltagit i utvecklingsprojektetet till-
sammans med Certec, FUB och Furuboda KompetensCenter. Syftet har varit att un-
dersöka upplevelsekvaliteter med en rad ”skisser” i form av snabbt utvecklade ”De-
sign Ting”. Det väsentliga i projektet är att designprocessen tar utgångspunkt i barnen, 
möter deras behov och öppnar nya möjligheter för deras utveckling och delaktighet i 
världen.
I projektet har 24 barn med kognitiva funktionsnedsättningar, personal i de tre Snoe-
zelhusen och designers och ingenjörer från Certec i Lund tillsammans undersökt vad 
som sker när dessa Design Ting introduceras i en Snoezelpraktik. Vilka möjlighetsrum 
öppnas för barn och personal? Hur påverkas praktiken? Och hur kan barnen komma 
att påverka designprocessen?

Barnens användning av ”Design Tingen” har stått i centrum för processerna. Deras an-
vändning har legat till grund för undersökningar av vad det är för kvaliteter hos dessa 
”skisser” som appellerar till interaktion och håller fast barnens uppmärksamhet och 
motivation under längre tid. Intentionen är att barnet i samspelet med Design Ting 
och personalen i högre grad upplever att det tar del i världen: Det är deras egenak-
tivitet, upplevelsen av att kunna mera själv och vara en aktiv deltagare i världen, till-
sammans med andra, som är den ”delaktighet i världen” som projektet försöker att 
möjliggöra för barnen. 
  

Skisserna kallas i projektet för ”Design Ting” eftersom poängen med dem är att det 
skapas ett reflektionsrum omkring Tingen. ”Ting” ska i detta sammanhang också för-
stås som en mötesplats för debatt – en ”Allting”. Design Tingen skapar möjlighet för 
interaktion och samspel. De blir således en mötesplats mellan Ting, barn och personal, 
där barnets ”stämma” är i centrum av debatt och eftertanke. Design Tingen öppnar för 
att barnen själva kan gå på upptäcktsfärd i en sinnlig värld och undersöka dess möj-
ligheter. Och det är genom deras användning av Design Tingen som barnens stämma 
”hörs”. Barnens stämmor har gjort det möjligt för projektet att löpande utveckla och 
anpassa Design Tingen så de möter barnens intressen och behov. 
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snoezelen och sid-projektet

SID-projektet är inbäddat i ett klassiskt pedagogiskt Snoezelen-sammanhang där en 
inkännande och erkännande pedagogik och relationen mellan barn och personal står 
i centrum. Snoezelen försiggår i specialinrättade sinnesmiljöer där det är möjligt att 
erbjuda en rad olika sinnesmässiga upplevelser som kan ha en väckande eller lugnande 
verkan. 

Själva beteckningen Snoezelen är holländsk och är en sammanslagning av orden 
Snuffelen och Doezelen, som betyder att snusa och att dåsa. Snoezelen utvecklades i 
Holland i slutet av 70-talet av två arbetsterapeuter, Jan Hulsegge och Ad Verheul, på 
institutionen De Hartenberg. Traditionellt inrättades omgivningen för människor med 
kognitiva funktionsnedsättningar med så få störningar som möjligt, då man på den 
tiden ansåg att det var bäst för dem. 

En kollega hade berättat för de två arbetsterapeuterna om de goda resultat han hade 
haft med att inrätta en upplevelserik miljö för en av sina boende. Det inspirerade dem 
till att vid sin nästa sommarfestival skapa ett ”sinnestält” med en mängd sinnesting 
som de själva hade konstruerat. De gav sinnesintryck med ljus, luft, färg, doft och takti-
la kvaliteter. För tänk om man med enkla medel kunde öppna en ny värld av upplevel-
ser för människor med omfattande funktionsnedsättningar! Sinnestältet blev en stor 
succé bland de boende och härifrån utvecklades och spreds Snoezelen till hela världen.

Det är samma önskan om att skapa nya möjligheter för människor med funktions-
nedsättningar som har drivit SID-projektet. Samma pionjäranda och lust till att ut-
forska, prova och öppna upp för nya möjligheter för barn med utvecklingsstörning. I 
SID-projektet reflekteras Snoezelen med interaktiva teknologier, som ger barnen nya 
möjligheter att handgripligen och kroppsligen påverka och interagera med sin om- 
värld. 
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designprocessen

Den centrala punkten i designprocessen har som sagt varit barnen. När barnen an-
vänder och interagerar med nya ting får de möjlighet att berätta något om dem: Är 
den intressant för mig? Det kan barnets engagemang och intresse för tinget berätta 
om. För att kunna vara dynamiska och undersökande har Design-teamet från Certec 
under hela processen byggt hastiga ”skisser”, Design Ting, som enkelt kan omformas 
och utvecklas, men som samtidigt är så färdiga att barnen kan prova dem. Barnens 
användning av Design Tingen har filmats på video, vilket har möjliggjort för personal 
och design-team att tillsammans reflektera över vilka kvaliteter i Design Tingen som 
verkar appelerande för barnet. Det har gett idéer till att förstärka och vidareutveckla 
kvaliteterna i nya skisser, som sedan provas. Varje gång med spänningen om hur bar-
nen kommer att ta emot och använda tingen och vilka möjlighetsrum som öppnas, där 
barnen kan uttrycka sig och visa vem de är. 

Personalen berättar att projektet har gett dem möjlighet att reflektera över deras Sno-
ezel-praksis och tänka i interaktivitet på ett nytt sätt – och i högre grad tänka in inter-
aktivitet i sin praktik. 

vi har väckt ett väsen

Tänk om vi kunde ”väcka” existerande Snoezel-ting till livet? Temat på den första 
workshopen i projektet kretsade just kring hur ett ting ska reagera och vad den ska 
göra för att man ska uppleva att den har ett ”väsen”. På workshoppen deltog personalen 
från de tre Snoezelhusen och projektteamet från Certec. Syftet med workshoppen var 
att tillsammans leka sig in i en interaktiv värld. Projektteamet hade tagit utgångspunkt 
i tre klassiska Snoezel-ting och gett dem ”liv” genom att göra dem interaktiva.

Ett enkelt bubbelrör hade gjorts interaktivt med hjälp av sensorer som reagerade vid 
beröring av det, så att ljuset skiftade färg och bubblorna intensitet. Skulle de skiftande 
färgerna motivera till interaktion med bubbelröret?

I bollhavet låg en röd och en blå boll och rött och blått ljus spred sig ut från bollarna. 
Bollhavet är normalt snarare lugnande än aktiverande. Kommer de lysande bollarna 
att väcka nyfikenhet och skapa aktivitet? Får bollarna genom det ett väsen, får de liv?

Fläktar aktiverades när man lutade sig fram mot dem. Hur upplevs det när man använ-
der hela kroppen i interaktionen?
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fokuspunkter

mere än en knapp
Ett fokus för projektet har varit att göra det interaktiva hos tingen meningsfullt och 
handgripligt för barnet. En del Snoezel-ting är redan interaktiva. T.ex. finns det inter-
aktiva bubbelrör, där man trycker på olikfärgade knappar för att skifta färgen på ljuset 
i bubbelröret. Men i verkligheten kräver det en rätt stor abstraktionsförmåga att förstå 
detta sammanhang, därför att reaktionen på det barnet gör försiggår på ett annat ställe. 
Därför är Design Tingen i projektet utvecklade så att det finns ett samband mellan det 
barnet gör med Tingen och det barnet får tillbaka: Barnet interagerar direkt med Tin-
gen, som ger respons där barnet interagerar med dem. Responsen från Tinget beror på 
hur mycket barnet interagerar med det: ju mer barnet ger, desto mer får det tillbaka.

väsen 
Ett annat fokus har varit att leka med begreppet ”väsen” och försöka att ge Tingen 
kvaliteter och sätt att reagera på så att de uppfattas som om de har ”liv” utifrån sitt 
”beteende”, och inte utifrån hur de ser ut. Design Tingen skall inte likna djur. 
Tanken är, att kvaliteter med beteendet hos det levande appellerar och motiverar till in-
teraktion. Det basala beteendet hos levande väsen är att de uppför sig med en viss grad 
av förutsägbarhet – t.ex. när jag gör något med det, så reagerar det – och med en viss 
grad av självständighet – t.ex. att det inte bara reagerar i förhållande till den kraft jag 
lägger i interaktionen, utan gör mer än det. Om jag knuffar till en boll så kommer den 
att rulla en viss tid i en rak linje tills den stannar. Om jag i stället knuffar till bollen och 
den som förväntat börjar röra sig, men inte i en rak linje och kanske med varierande 
fart, så kommer jag att undra och uppfatta den som levande eller som om den har en 
form av väsen. Denna undran och lusten att se vad som sker nästa gång jag knuffar till 
bollen, kommer att motivera mig till att fortsätta interaktionen med den en längre tid 
än om den reagerade helt förutsägbart. 

kropp och grundsinnen 
Det tredje fokuset i projektet har varit kroppen: Att utveckla Design Ting, där barnet 
kan interagera med hela kroppen och som därmed ger möjlighet att det kan ”kän-
na” kroppen i interaktionen på ett aktivt sätt. När kroppen involveras i interaktionen, 
minns, lärs och upplevs den på ett mycket mer grundläggande sätt. Detta är särskilt 
viktigt i förhållande till människor med kognitiva funktionsnedsättningar, där kroppen 
kan innehålla en outnyttjad potential för att skapa förståelse av omgivningen. Likaså 
är grundsinnena eller närsinnena fundamentala i förhållande till att förstå omvärlden. 
Dessa är balanssinnet, känselsinnet och uppfattningen av egen rörelse, muskelkraft, 
kroppsställning och placering i rummet.  Huvudet hör i detta sammanhang också till 
kroppen, eftersom huvudet ofta används till att interagera med.
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aspekter av och i interaktion

Snoezelen handlar i hög grad om att balansera upphetsning och ro (arousal) 
och om att finna ett läge där nya möjligheter för relationer, lärande och 
sinnesupplevelser uppstår. Projektet har identifierat olika aspekter i inter-
aktionen med Tingen, som bidrar till att påverka arousal.

understödja uppmärksamhet
Projektet har med några av Design Tingen fokus på att undersöka vilka kvaliteter som 
kan få barnet att intressera sig för ett ting och därmed ge det upplevelsen av att själv 
ha valt att interagera med det. Och hur kan någon av dessa kvaliteteter bidra till att 
fasthålla barnets intresse för att interagera med Tingen? Tänker man Tinget som att 
det har ett väsen kan man säga, att det ska kunna ”kalla” på barnet. Kvaliteter som 
har en kallande effekt kan vara ett svagt pulserande ljus, ljud eller vibration i Tingen 
som sätts igång med jämna mellanrum, när det uppstår en längre paus i interaktionen. 
Dessa kvaliteter kan väcka och behålla arousal och intresset för interaktion med tinget.

interaktion i nuet
Denna aspekt av interaktionen handlar om den direkta input–output-dimensionen i 
interaktionen. Jag gör något, och jag får en reaktion tillbaka. Och den respons jag får 
är direkt kopplad till tid, rum och intensitet i det jag gör. Samtidigt är den kopplat till 
min kropp, så att jag kan uppleva mig själv i den. Det ger barnet en förståelse för att 
det själv kan vara orsak till Tingens respons. Detta stimulerar direkt en arousal i nuet. 
Design Tinget ska också vara öppet för input, så att interaktionen med det kan ske var 
som helst och på så många sätt som möjligt.

temperament och engagemang över tid
En tredje aspekt av interaktionen som projektet har undersökt är vilka kvaliteter De-
sign Tingen ska ha, så att de dels fortsätter att vara intressanta och dels balanserar 
stimuli så att barnet inte överstimuleras av sin egen aktivitet. I designprocessen har det 
uppkommit en önskan om att utveckla ting som ger barnet möjlighet att ”dansa” med 
arousal och skapa arousal-förlopp: Kan man utveckla ett Design Ting som dansar med 
i förhållande till det sätt som barnet interagerar med det på? Ett Ting som hetsar upp 
sig och slappnar av? Vad händer om Tinget efter en viss tid med intensiv interaktion, 
där barnet får mer desto mer det interagerar, därefter blir ”trött” och faller till ro (ger 
mindre tillbaka)? Kan man därmed bryta en uppåtgående spiral där Tinget och barnet 
”hetsar upp” varandra mer och mer? Kan man på det sättet ge Tinget temperament? 
Undran är också en källa till att fasthålla engagemang över tid. T.ex. är de kvaliteter 
som anknyter till väsen bidragande till att kunna skapa undran och därmed engage-
mang.



12 13

livelybutton

LivelyButton blev till som en direkt kommentar på 
en av projektets fokuspunkter: ”Mer än en knapp”. 
I all sin enkelhet erbjuder den barnen möjligheter 
att undersöka interaktion i nuet, där finns ett tyd-
ligt samband mellan input och en rik output. Live-
lyButton är en överväldigande succé hos barnen. 

Kristian ser ner i LivelyButton med ansiktet på 
membranet och känner vibrationen med ansiktet, 
samtidigt som han är djupt upptagen av ljuset och 
rörelsen nere i lådan. Han lägger kinden mot lå-
dan, ser på personalen och skrattar. Han är uppen-
barligen mycket glad över de olika sinnesintryck 
han kan frambringa med den och vill gärna dela 
upplevelsen. 

Också Kasper undersöker LivelyButton med hän-
derna, men drar dem snabbt till sig och lägger 
huvudet på den för att känna vibrationen som 
fortplantar sig till lådan, direkt med huvudet. Han 
njuter tydligt av vibrationen och ljuset. Också han 
skrattar till pedagogen. 

”livelybutton LivelyButton är en trälåda med en öppning 
överst, där ett solitt membran täcker över knappens innehåll. LivelyBut-
ton aktiveras med hjälp av kapacitiva sensorer som registrerar närhet 
innanför en viss ”aura” omkring LivelyButtons topp, och när man rör 
vid den. Inuti sätter sensorerna igång ljus i skiftande färger och en liten 
motor som driver två solida spiraler. När motorn går igång fortplantar 
sig dess vibration till hela lådan. Spiralerna kan kännas och anas genom 
membranen och ljuset lyser igenom det i skiftande färger. När barnet 
trycker på de snurrande spiralerna under membranen ger de motstånd, 
och trycker barnet riktigt hårt på dem, så att de har svårt att snurra runt 
och står och hackar lite, framkommer det ljud som medarbetarna kallar 
”kutterljudet”. När LivelyButton inte används på en stund så ”kallar” den 
genom att ljuset från den liksom ”andas” med ett långsamt pulserande 
skifte i ljusintensitet.
LivelyButton har flera olika ”temperament”, där intensiteten i ljusspelet 
och spiralrotationen kan styras av olika inställningar. 

Lisa är mycket upptagen av den mekaniska interaktiviteten inne i lådan och trycker 
på den för att frambringa kutterljudet. 

Lukas har Cerebral Pares och har svårt att styra sina rörelser precist, men hans mera 
slumpartade rörelser fångas upp av LivelyButtons aura, och den sätter igång.
Som framgår av exemplen, spelar vibrationen kombinerat med ljuset och ljuden en 
viktig roll för att fånga barnens uppmärksamhet. Öppningen på toppen av Lively-
Button skapar en inramning av ljuset och det som sker inne i lådan och fokuserar 
uppmärksamheten.

design ting
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historien 
om 

niklas

För personalen har historien om Niklas och hans upptäckt av LivelyButton varit något 
alldeles särskilt. 
Niklas har normalt mycket stereotypa rörelser. Han söker andras händer och rör vid 
dem med glidande rörelser eller sitter och klappar och vrider huvudet från sida till 
sida. Hans blick är ofta uppåtvänd, eftersom han har dålig syn. Han verkar som en 
som har det svårt och som inte blir fångad av så mycket. De första gångerna han får 
prova LivelyButton är han heller inte så intresserad. Men plötsligt en dag då han sitter 
och stereotypt klappar i händerna med LivelyButton framför sig kommer hans hand 
av en slump innanför den ”aura” som finns omkring LivelyButtons topp, vilket sätter 
igång den. Och plötsligt är det som om han upptäcker den. De glidande rörelser han 
brukar göra när han kan få tag i andras händer, börjar han att göra på LivelyButton och 
när han rör den så sätter motorn igång. Han vänder också ansiktet mot LivelyButton, 
något han annars sällan gör, men kanske fångas hans begränsade syn ändå av ljuset 
från lådan. Han tar tag om kanten överst och vickar lådan fram och tillbaka så att den 
slår mot golvet, samtidigt som motorn går.

Det är som om de nya sinnesmässiga stimuli som LivelyButton erbjuder drar honom 
ut ur det stereotypa. Den ger honom något som möter honom i hans stereotypa rörel-
ser: de gnidande rörelserna överförs till lådan och lådans smällar mot golvet har sam-
ma rytm som hans klappande hade tidigare. Men det är som om hans lek med Lively-
Button ger honom något mer. 

Det är upplevelser som dessa, där Design Tingen ger barnen möjlighet att visa nya 
sidor av sig själv, som är essensen av syftet med projektet. Upplevelserna med Niklas 
visar plötsligt personalen att han inte alls är så innesluten som de kanske trodde. Deras 
förväntningar på vilken skillnad Snoezelen kan göra för honom ökar. De ser honom 
undersöka lådan och han ser ut att förundra sig. Då Niklas nästa gång kommer på 
besök i Snoezelhuset och återigen presenteras för LivelyButton undersöker han den 
på nya sätt. Han klappar på den på sidan och vid varje klapp sätts motorn igång och 
han glider med handen över den och märker vibrationen. Niklas har ett nästan saligt 
uttryck i ansiktet. Han kan tydligen komma ihåg LivelyButton. Senare vänder han til-
lbaka till öppningen med membranen och känner vibrationen med händerna. Den 
dagen är han upptagen med den i över 20 min., tills han skall hem. För Niklas verkar 
de väsentligaste kvaliteterna i LivelyButton att vara: dels det taktila, d.v.s. kontrasten 
mellan att den både har ett hårt och glatt yttre och det mjukare membranet, under vil-
ket de mekaniska roterande spiralerna kan kännas. Dels, och nog det väsentligaste, vi-
brationen från lådan som han märker varje gång han rör vid den och sätter igång den. 
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hugbag

HugBag uppstod som en önskan om att utveckla något till Nils, en stor pojke i projek-
tet, som något ensidigt var upptagen av att mycket kraftfullt krama en av vattensängens 
kuddar. Det var svårt att finna andra relevanta ting att erbjuda honom. Tänk om man 
kunde ge honom ett alternativ till kudden, som han kunde krama och som reagerade 
i förhållande till hans interaktion med den? HugBag skapades. Nils blev mycket upp-
tagen av den. Den gav mer upplevelse till hans lust och behov att krama i form av ljus 
och ljud.

Senare gjordes en ny utgåva av HugBag. Med den nya HugBag upplever personalen, att 
Nils har en klar förnimmelse av att det är han som påverkar det som sker. Det verkar 
som om den nu ger honom något att tänka över. Han arbetar med den riktigt länge, 
som om han undersöker och funderar över vad det är som sker. Emellanåt gör han 
paus – kanske för att hämta sig – innan han går till den igen. Eller också är det när den 
skiftar till rött som han drar sig undan – det behövs ytterligare utprovningar och ana-
lyser för att avgöra det. Men personalen är övertygad om att Nils, när han använder sin 
kropp på bollen på olika sätt, upplever att det är han som får ljuset, ljudet och färgerna 
till att skifta. Personalen upplever att han tar in de olika stämningarna från HugBag 
och låter sig påverkas av dem och att de därför ger honom en tillfredsställande ”dans” 
med arousal.

Med HugBag erbjuds barnen ett ting som de kan interagera med med hela kroppen 
och där de får en upplevelse av att rörelsen ger olika feedback beroende på hur de rör 
sig. Därmed motiveras de till att utforska möjligheterna i sina rörelser och de märker 
sin interaktion med kroppen.

”hugbag är en stor mjuk boll med ljus- och ljudspel som 
ändrar sig beroende på hur man interagerar med den: Tryck på bollen 
ger ett enkelt ljus och ljud, medan varierande tryck och rörelse från 
sida till sida sätter igång ett rikt ljuduniversum. 

Den nya utgåva har fått tillagt ett lager av ett material under det ytter-
sta tyget, som prasslar, när man krafsar i det. I den nya HugBag har det 
tillkommit en närmare förbindelse mellan interaktionen med den och 
dess respons. Ljuset och ljudet i den har blivit kraftigare och det gör att 
den på det hela taget ger en tydligare respons.
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activecurtain

I Snoezelrum finns det traditionellt många ljusprojektioner som kan betraktas men 
som sällan är interaktiva. Idén med ActiveCurtain är att utmana detta och göra pro-
jektioner både handgripliga och interaktiva. Mera överraskande har det visat sig att 
barnen ofta också använder huvudet och kroppen och närmast försöker att krypa in i 
projektionen. Därmed har ActiveCurtain kunnat erbjuda barnen en möjlighet till att 
hela deras kropp används och blir en del av upplevelsen, där barnen kan märka sig själv 
påverka omvärlden. Att barnen i så hög grad har använt huvudet till att undersöka och 
närmast smaka på projektionen har understrukit hur viktigt ansiktet är i förhållande 
till att uppleva och känna världen på det utvecklingssteg många av barnen i projektet 
befinner sig. 
För Ola har ActiveCurtain varit det som har engagerat honom allra mest och där han 
har tillbringat mest tid. Han har inte alls blivit fångad av något av de andra tingen 
i Snoezelen. ActiveCurtain har däremot i hög grad motiverat honom till att mycket 
aktivt använda hela kroppen i sina undersökningar av dess möjligheter och effekter. 

Eftersom barnen i så hög grad har valt huvud och kropp till att trycka med, har de-
sign-teamet i en vidareutveckling gjort den elastiska projektionen större och kraftigare. 
Idén med att göra den större var också att personalen då i högre grad kunde samspela 
med barnen och göra figurer tillsammans. I ett av de andra Snoezelenhusen har Mi-
kael gjort fina samspelsfigurer på den lilla gardinen, både med personalen och på egen 
hand när han senare har utforskat de mönster som uppstår när man trycker på två 
ställen samtidigt. 

För andra av barnen har det dock visat sig vara svårt att skapa detta samspel. Här har 
det visuella och projektionerna fortfarande varit för diffust och abstrakt för att kunna 
användas till samspel. Istället har den starkare konstruktionen, som också har kommit 
ner i golvhöjd, frigjort personalen till att delta mer i barnens aktivitet, eftersom de nu 
kan koncentrera sig på att vara närvarande tillsammans med barnen, sitta på golvet 
tillsammans med dem och fnissa med när barnen gärna vill dela upplevelsen med dem. 

För några barn har ActiveCurtain inte kunnat fasthålla deras uppmärksamhet över tid 
på samme sätt som HugBag och LivelyButton, vilket visar på det visuellas sekundära 
relevans for dem. 
Ljus och ljud är viktigt som komplement, till att skapa en stämning, men för att ver-
kligen fånga barnen har det visat sig att kvaliteter som t.ex. vibration, som stimulerar 
grundsinnena, är väsentliga.

Design Tingen har i hög grad satt spår efter sig och påverkat barnens förväntningar på 
att de ting de möter i Snoezelen är interaktiva och kan påverkas. En rolig och intressant 
historia berättar att Louise, efter att ha provat ActiveCurtain, mödosamt kröp långt för 
att testa om de gamla projektionerna månntro också kunde reagera när hon tryckte på 
dem. Det kunde de dessvärre inte.  

”activecurtain består av ett utspänt, elastiskt stycke tyg, som 
är belyst bakifrån av ett färgspektrum. Når barnet trycker in i gardinen, 
trycker det in i färgspektrumet. Projektionen blir därmed tredimensio-
nell med färger inuti, som ändrar sig i förhållande hur djupt man trycker 
in, och ju mer barnen gör, desto mer sker. Det ger barnen möjlighet att gå 
på upptäckt i de inre färgerna med händerna.
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waterbed

Inspirationen till Waterbed kom från utmaningen att designa något till Emil, som inte 
kan så mycket själv, annat än att lyfta sin rumpa i vattensängen. Tänk om man kunde 
sänka tröskeln för interaktivitet så mycket att också Emil, med det lilla han kan, kunde 
komma att uppleva att sätta igång ting som ger honom respons? I Waterbed omvandlas 
och förstärks en liten rörelse till ”ljud-landskap”, som han både kan höra ute i rummet 
och som ger honom en stark basvibration från vattensängen. Då det är vattnets rörelse 
som skapar musiken betyder det att det skvalp som rörelsen sätter igång fortsätter ett 
litet stycke tid efter att han har startat rörelsen. Det ger honom möjlighet att uppleva 
att det sker något.

Då Emil skulle prova vattensängen skedde det inte så mycket. Han tyckte det var roligt 
när personalen satte vattensängen i rörelse men han rörde sig inte själv. Efter några 
gånger prövade personalen att lyfta hans fot och släppa den, vilket han tyckte var ro-
ligt. Därför fick personalen idén att ”springa” med hans fötter mot sängen, så ljud och 
vibrationer tog fart. Det tyckte han var riktigt roligt, och han gapskrattade. Personalen 
frågade om han ville ha mer och genom mimik och viftningar med armarna svarade 
han bekräftande. Emil kunde också visa att han ville ha ett annat ljudtema, då hon 
provade de olika möjligheterna med honom. Det blev ett samspel där han var med och 
styrde aktiviteten och via personalen och de nya möjligheterna i vattensängen fick nya 
upplevelser, där han hade det roligt tillsammans med personalen. Samtidigt fick han 
upplevelsen av att kunna styra andra människor och av att kunna göra sig förstådd i 
förhållande till vad han gärna ville. Det stärker självkänslan och får honom att växa 
och att få andra att lyssna.

Emils användning av möjligheterna i WaterBed blev kanske inte i den första omgången 
som förväntad och troligen har han behov av mer tid för att upptäcka hur han själv 
kan aktivera responsen från sängen. Samtidigt arbetar teknikerna dedikerat på att öka 
sängens känslighet så att den kan svara på Emils rörelser. 

” waterbed I en vanlig mjuk Snoezelvattensäng har det på-
monterats mikrofoner som förstärker och omsätter ljuden av vattnets rörel-
se till ett ljuduniversum och till en stark basvibration i vattensängen, som 
”knuffar tillbaka”. Sängen har tre lager av ”ljud”: en subwoofer nere i sängen 
sänder vågor igenom vattnet som knuffar till kroppen, men utan att man 
kan höra detta första lager. Det andra lagret är en bas som är mer komplex, 
men klart kopplad till knuffandet i sängen. Medan dessa två första lagren 
ger en tydlig koppling till ens rörelser finns det ett tredje lager som är mera 
högtflygande och bygger ovanpå de andra ljuden utan att allt vad man hör 
här nödvändigtvis upplevs som nära kopplat till ens rörelser. Waterbed är 
konstruerad så det har 4 olika karaktärer eller temperament som persona-
len omärkligt och gradvis kan skifta mellan. Det betyder att om personalen 
bedömer att barnet är på väg att bli överstimulerat av den respons som 
vattensängen ger på kraftiga rörelse, så kan de köra över reaktionen i ett an-
nat humör, som ger en mera dämpad återkoppling. På det sättet får barnet 
möjlighet att dansa med arousal, att bli upprymt och finna ro igen.

Waterbed har i hög grad också gett nya möjligheter för några av de mer aktiva barnen 
i projektet. Normalt använder man i Snoezelen vattensängen mera passivt, till att slap-
pna av. Men med funktionerna i WaterBed, blir det roligt att röra sig därför att det får 
saker att ske. Särskilt Amir njuter tydligt av att utforska och undersöka vilka ljud och 
sinnesupplevelser han får ut av att röra sig i vattensängen på olika gungande och vag-
gande sätt. Det ger honom möjlighet att uppleva balans via rörelsen och han motiveras 
till att utmana sig själv på balansen. Barnen kommer i WaterBed lätt ut i ställningar där 
de är i obalans, men det tränar bara deras balans och gör den bättre. I vattensängen får 
barnen sinnesupplevelser för kroppen som är svåra att få om man t.ex. sitter i rullstol. 
Sinnesupplevelserna från vattensängen bidrar till att få den egna kroppen på plats i 
förhållande till omvärlden, vilket ger en bättre förståelse av världen. Med funktionerna 
i WaterBed förstärks detta ytterligare, då vattensängen motiverar till aktivitet.
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malleablepillow

I Snoezelrum finns ofta ting som kulor och bollar med ljus eller ljud som barnen kan 
vara mycket upptagna av, men som inte är särskilt interaktiva. Grundidén med Mal-
leablePillow var att göra något där barnen fick möjlighet att inte bara att se på en form 
som lyser upp, utan även att knåda form och ljus. MalleablePillow har haft många olika 
utformningar genom projektet: en korv, en krans och en kudde. 

MalleablePillow (i kuddform) är olika på dess två sidor. Den ena sidan är ljus och här 
ligger glaskulorna nära ytan och man kan se färgspelet i dem när ljuset tänds. Persona-
len upplever att barnen i hög grad sticker fingrarna ner i den för att undersöka det som 
finns inuti. Den andra sidan är mörkare med en spännande randig struktur i tyget, 
som ljuset kan anas igenom. Här ligger det en prasslande fyllning under tyg-ytan och 
kulorna är inte så framträdande. 
Flera av barnen har varit ganska upptagna av MalleablePillow. Sinnesmässigt har den 
gett dem mer än de kanske trodde och de har gett uttryck för överraskning. 

För ett av barnen har kudden förstärkt möjligheten till samspel med personalen i form 
av att ”knåda hand” tillsammans, dvs. leken med att man omväxlande lägger en hand 
ovanpå varandras händer och så turas om att dra ut den nedersta handen och lägga 
den överst. Kudden, med ljuset, ljuden och dess taktila och interaktiva kvaliteter, foku-
serade och möjliggjorde leken. Kuddens kvalitet består till stor del i att den reagerar på 
flera olika sinnesmässiga sätt på en gång och att dessa samtidigt är nära knutna till det 
man gör, både i förhållande till ställe (att det sker något där man gör något med den) 
och tidpunkt (att det sker något när man gör något med den samt att ju mer man gör, 
ju mer ger den tillbaka). Den ger därför barnen en mycket tydlig upplevelse av att det 
är de som får sakerna att ske. 
Även en annan upplevelse visar på att placering är viktigt. Till ett av barnen, som 
mestadels har blicken uppåtvänd och inte särskilt god koordination mellan syn och 
hand, har man provat att hänga upp MalleablePillow (i kransform) så att den möter 
hans blick när den hänger och kallar och så att han kan komma åt att slå till och där-
med aktivera den. 

”malleablepillow består av ett hölje av tyg som är fyllt 
med glaskulor och mjukt fyllnadsmaterial, som t.ex. har ett prasslande 
ljud. Inuti finns det också mikrofoner som via en mini-dator omvand-
lar ljuden till ljusrespons i olika färger. Ljuden uppstår under knådan-
det när glaskulorna slår mot varandra och fyllnadsmaterialet prasslar. 
Det betyder att ju kraftigare man knådar, ju mer lyser den.
Att mikrofonerna omvandlar ljud till ljus betyder också att kudden ly-
ser upp när det är ljud i rummet. MalleablePillow upplevs därför som 
att den ligger och kallar och bjuder in till interaktion. 
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livelyform

I Snoezelen finns det sällan ting som rör sig, men behöver det vara så? Kunde rörliga 
ting månntro bjuda in barnen till interaktion? LivelyForm byggdes för att undersöka 
detta, som en första medlem av en ny familj av ting i Snoezelen.
LivelyForm är en avlång form som reagerar på beröring genom att ändra sin krökning 
och visa ett ljusspel som löper på dess insida. LivelyForm kan skilja mellan olika former 
för beröringsmönster över kort tid – t.ex. det att hålla fast på ett ställe i motsättning 
till det att stryka längs sidan - och reagerar utifrån det med olika rörelser och ljusspel.

LivelyForm är byggd mycket enkelt med en motor som driver ett inre dragsnöre och 
där skelettet består av ett fjädrande plaststycke. Det skulle dock visa sig att dragsnöret 
vred snett och därmed förstörde motorns ”räknare”. Därför fick barnen inte så lång tid 
till att prova LivelyForm.
LivelyForm är ett försök att ge ett ting ett väsen, som är tydligt i kraft av dess rörelser, 
och att låta denna rörelse invitera till samspel precis där det sker något, när man mär-
ker dess rörelser fortplanta sig till sig själv. I de första versionerna kunde LivelyForm 
inte skilja mellan olika former för beröring, vilket fick LivelyForms beteende att fram-
stå som något monotont. Den fick därför en ny ”hud” av ett antal kapacitiva sensorer i 
form av ledande tyg och kunde därefter skilja mellan olika former av beröring. I denna 
version verkade LivelyForm igångsättande på barnen och gav underlag för att kunna 
arbeta vidare med dessa former av ”temperament”. 

deepsea

DeepSea är inspirerad av kvaliteterna hos LivelyButton och dess stora framgång, men i 
en större och mer komplex utgåva. Den hämtar också kvaliteter från HugBag i förhål-
lande till att den är så stor att man kan interagera med den med hela kroppen. DeepSea 
är liksom LivelyButton en låda med en öppning på toppen och täckt av ett membran 
där det sker ting under när man rör vid den. Öppningen i toppen är här så stor att bar-
net bättre kan få ner hela huvudet i öppningen, för att därmed ta vara på att barnen i 
så stort omfattning använder huvudet och ansiktet till att undersöka ting med. Kanten 
är också polstrad och mjuk i motsättning till LivelyButton och inviterar därför också i 
högre grad till att barnet använder huvudet för att undersöka med. I DeepSea finns det 
ting som pressar uppåt när man trycker på dem och som man kan undersöka. 
DeepSea är ännu under konstruktion, eftersom den är komplex och har många funk-
tioner, bl.a. ett inbyggt temperament. 

andra spår
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en berikad snoezelenpraktik 
I projektet filmades när alla barn provade Design Tingen. Personalen har därför kun-
nat återse situationerna och reflektera over dem. På videorna ser man ofta något annat 
än det man upplevde i situationen. Som en av personalen sa, så blir man uppmärksam 
på hur mycket man ibland stör barnen i deras Snoezelen. Och att man styr mycket mer 
än man både tror och säger att man gör. En annan berättar att hon nu tänker mer på 
att ge möjligheter och att inte ta över i samspelet med barnen, utan i högre grad väntar 
och ser var som sker. Processen har varit en hjälp för att få mer koncentration på bar-
net och personalen är nu mer uppmärksamma på hur de är tillsammans med barnen.

Projektet har varit berikande. Genom att se på videor upplever personalen att de har 
blivit bättre på att analysera och har lärt sig en metod för att analysera – för att se på 
vad det är som barnen rent faktiskt gör och vad det är som barnen härigenom har möj-
lighet att berätta om sig själv och Design Tingen. Det är de ögonblicken, där barnen 
genom användning av Design Tingen plötsligt har visat nya sidor av sig själv, som i sig 
är hela processen värd. Det är de ögonblicken man som pedagog eller terapeut söker 
och samlar på. Där, när det plötsligt öppnas nya möjligheter för barnen.

Personalen menar att de har blivit mer kritiska i förhållande till vad de får för pengarna 
om de ska köpa ny utrustning till sina Snoezelrum. De har också blivit mer kreativa 
och nytänkande och mer sökande efter att skapa flera utmaningar för barnen och hur 
de kan använda existerande Snoezelting mera interaktivt.

I Snoezelen är det viktigt att barnen gör något som inte är likgiltigt. Design Tingen har 
bjudit in barnen in i en spännande värld. Och ibland har Design Tingen medverkat 
till att personalen kunnat bli inviterade att vara med och låsa upp dörren in i barnens 
värld, i deras upplevelser. Design Tingen har varit ytterst användbara för att upptäcka 
nytt kring det som barnen kan och att avslöja deras kunskaper. Interaktiv design kan 
ge en bredare blick för det barnen kan och ge dem en upplevelse av delaktighet i vär-
lden, därför att de upplever att de kan mer själva och är aktiva deltagare som påverkar 
världen omkring sig. Men designen måste vara klok och skicklig – den ska ju ”ligga” 
nära kroppen.
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