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POVZETEK 

Zorenje in učenje sta procesa, ki sta medsebojno povezana in omogočata posameznikovo 

funkcioniranje. Oba procesa sta odvisna od posameznikovih izkušenj, ki jih pridobi iz okolja. 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju imajo posebne značilnosti v razvoju, kar posledično 

vpliva na njihovo zmožnost učenja. Potrebno jih je naučiti veščin in spretnosti, ki se jih 

večinska populacija nauči spontano. Sem štejemo tudi primerno zaznavanje in oblikovanje 

reakcij na senzorne dražljaje. Snoezelen je metoda, ki z multisenzorno stimulacijo omogoča 

pridobivanje omenjenih veščin in krepitev prirojenih sposobnosti. Obenem vpliva na socialno 

in emocionalno področje delovanja ter zmanjšuje stopnjo neprimernih oblik vedenja. Vse to 

posledično doprinese k izboljšanju kvalitete življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju. 
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ABSTRACT 

Maturation and learning are processes that are coherent and enable an individual to 

function. Both processes depend on the individual's experience, which is acquired from the 

environment. People with intellectual disabilities have got special characteristics in 

development which affect their capability of learning. They have got to be taught of skills 

which others learn spontaneously; this includes appropriate perception and formation of 

reactions to sensory stimuli. Method Snoezelen of multisensory stimulation provides an 

acquisition of the mentioned skills and enhancement of innate abilities. It also affects social 

and emotional area of functioning and it reduces the inappropriate behaviour. Therefore, 

everything we mentioned above consequently contributes to a better quality of life when it 

comes to people with intellectual disabilities.  
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1. UVOD 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju se po svojih specifičnih značilnostih razlikujejo od 

preostale populacije. Njihov razvoj sicer poteka po enakih zaporednih korakih, vendar zaradi 

svojih kognitivnih značilnosti in prilagoditvenih zmožnosti ne dosežejo prav vseh stopenj 

(Praček, 2006). Pojavlja se odstopanje med njihovo kronološko in mentalno starostjo. Zaradi 

svojih posebnih potreb na kognitiven, psihološkem in socialnem področju jim mora biti 

zagotovljena strokovna multidisciplinarna obravnava, ki zajema omenjena področja. 

Učenje je proces, ki zahteva kognitivno in psihološko pripravljenost posameznika in se odvija 

ob interakciji z okoljem. Osebe z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju 

potrebujejo natančno načrtovani pedagoški proces, le ta pa mora izhajati iz osnovnih potreb 

človeka k specifičnim znanjem. Prav zato jih je potrebno učiti že samega odzivanja na 

senzorne dražljaje, ki jih prinaša vsakodnevno okolje. S pomočjo načrtovanega 

multisenzornega okolja omogočamo osebam s težjimi in težkimi motnjami v duševnem 

razvoju raznolikost izkušenj in čutnih vtisov, obenem pa tudi kako reagirati nanje. S tem 

razvijamo in krepimo nevrološki proces senzorne integracije. 

V diplomskem delu se bom osredotočila na to, kako multisenzorno okolje - snoezelen, ki je 

bil zasnovan za uporabo pri obravnavi oseb z težjimi in težkimi motnjami v duševnem 

razvoju, vpliva na celostno delovanje in kvaliteto življenja glede na specifične značilnosti teh 

oseb.  
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2. PREDMET IN PROBLEM RAZISKOVANJA 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju imajo znižano raven inteligentnosti, nižje sposobnosti 

na kognitivnem, govornem, motoričnem, socialnem in emocionalnem področju. Vse to se 

odraža v neskladju med njihovo mentalno in kronološko starostjo (Kriteriji za opredelitev 

vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, b.d.). 

Njihov razvoj poteka po enakih zaporednih korakih kot pri ostali populaciji, vendar ne 

dosežejo vseh razvojnih stopenj.  

Iz definicije je mogoče sklepati, da se osebe z motnjami v duševnem razvoju težje učijo. Za 

učenje potrebujejo strukturirano okolje in skrbno načrtovano obravnavo. Le ta med drugim 

zajema poučevanje osnovnih življenjskih spretnosti, ki se marsikomu zdijo samoumevne. 

Sem prištevamo učenje zaznavanja, pridobivanje senzornih izkušenj in učenje primernega 

odzivanja na dražljaje iz okolice ter prenos naučenega reagiranja v vsakodnevno okolje, kar 

omogoča senzorna integracija .   

Čutila oseb z motnjami v duševnem razvoju so praviloma enaka, kot pri ostalih ljudeh. Da se 

bodo te osebe na dražljaje iz okolja ustrezno odzvale, jim moramo dražljaje, ki jih lahko 

sprejmejo z različnimi čuti, selektivno približati in jim sploh dati priložnost za raznolikost 

izkušenj. Zaznavanja jih moremo naučiti s pomočjo načrtovane, individualno prilagojene 

multisenzorne stimulacije, kar omogoča metoda pod imenom snoezelen (Mrše-Lorger, 

1994).  

Beseda snoezelen je nizozemskega izvora in je zloženka iz dveh besed in sicer iz »snuffelen«, 

kar pomeni vohati in iz »doezelen«, ki pomeni dremati. V najširšem pomenu besede, gre za 

aktivnost, ki je namensko nastala za potrebe oseb s težjimi in težkimi motnjami v duševnem 

razvoju (Mrše-Lorger, 1994).  

Snoezelen obenem predstavlja privlačen prostor, namenjen multisenzorni stimulaciji, pri 

kateri za spodbujanje odzivnosti oziroma aktivnosti uporabljamo ustrezno odmerjene čutne 

dražljaje. Snoezelen kot senzorno okolje nudi možnost lastne izbire stimulacije primarnih 

čutov ter razvoj medosebnih odnosov in ugodnih emocij (Jekovec-Vrhovšek, 1997).  

V diplomskem delu bom skušala objasniti, kako lahko s pomočjo snoezelena spodbujamo 

senzorno stimulacijo oseb z motnjami v duševnem razvoju, jim s tem omogočamo 

pridobivanje izkušenj s področja zaznavanja in jih glede na njihove specifične zmožnosti 

učenja in značilnosti razvoja naučimo reagiranja na zaznane dražljaje.  
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3. CILJI RAZISKOVANJA 

1. Ob literaturi preučiti, kako lahko s snoezelenom senzorno stimuliramo osebe z zmernimi, 

težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju.  

2. S pomočjo literature pojasniti vpliv uporabe snoezelena na izboljšanje kvalitete življenja 

oseb z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju. 

 

4. HIPOTEZE 

1. Senzorno stimulacijo lahko spodbujamo na različne načine. 

2. Snoezelen je primeren za multisenzorno stimuliranje oseb z zmernimi, težjimi in težkimi 

motnjami v duševnem razvoju. 

3. Senzorna stimulacija s snoezelen-om pozitivno vpliva na različna področja funkcioniranje 

oseb z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju. 

4. Uporaba snoezelena kot multisenzornega stimulatorja izboljša kvaliteto življenja oseb z 

zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju. 

 

5. METODA DELA 

Uporabljena metoda dela je sistematični pregled literature. 
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6. RAZPRAVA 

6.1 UČENJE 

Uradna definicija učenja v strokovnih dokumentih (UNESCO/ISCED 1993) pravi: »Učenje je 

vsaka sprememba v vedenju, informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih, spretnostih ali 

zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju podedovanih 

vedenjskih vzorcev« (Marentič Požarnik, 2000, str. 10).  

Zgoraj navedena definicija ne razlaga in ne pojmuje učenja le v ožjem smislu, kot zgolj 

pridobivanje kvantitativnega ali kvalitativnega znanja, temveč učenje označi kot posledico 

človekovih izkušenj med njegovo interakcijo s fizičnim ali socialnim okoljem. Obenem loči 

učenje od dedno zasnovane fiziološke rasti in razvoja (Marentič Požarnik, 2000).  

Jarvis (2003) pojasnjuje, da se človek uči takrat, ko se zaveda določene situacije v kateri se 

znajde, poda smisel temu kar zaznava, nato pa zaznave združi in uskladišči v nabor svojih že 

obstoječih življenjskih izkušenj. Učenje definira kot proces, v katerem posameznik svoje 

izkušnje oblikuje v kognitivne, fizične in čustvene dosežke in jih združi v izkustvo. Za učenje, v 

širšem pomenu besede so torej pomembne izkušnje, čutila, ki zaznavajo in celotna človekova 

osebnost. 

Ločimo nešolsko, tako imenovano vsakdanje učenje ter šolsko učenje. Pri vsakdanjem učenju 

je vsebina vgrajena v vsakodnevne, življenjske okoliščine. Pri šolskem učenju so vsebine 

ločene od konkretnih, vsakodnevnih situacij in se posredujejo kot resnice v simbolični obliki, 

da bi bile uporabne v specifičnih primerih ali situacijah. Pri vsakdanjem učenju gre velikokrat 

za učenje spretnosti, ki omogočajo preživetje. Uspešnost učenja le teh se ugotavlja s 

kakovostjo naučene spretnosti pri ponovni rabi v podobni življenjski situaciji (Biggs in Moore, 

1993). 

Učenje je lahko nenamerno ali namerno. Nenamerno ali spontano učenje je navadno 

vsakodnevno, življenjsko učenje, ki je naravno, funkcionalno in poteka že od rojstva naprej. 

Namerno učenje je bolj vezano na šolsko učenje in zajema pobude, ki pogosto ne izvirajo iz 

posameznika temveč od drugih ali drugod. Zato je takšno učenje lahko manj učinkovito (Jank 

in Meyer, 2006).  
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6.2 ZORENJE 

V navedeni UNESCO/ISCED (1993) definiciji učenja je razvidno, da je le to ločeno od dedno 

zasnovanega fiziološkega procesa razvoja organizma, ki ga imenujemo zorenje in poteka pri 

vsakem človeku v točno določenem zaporedju, vendar z različno hitrostjo oziroma tempom. 

Kljub temu, da gre za dva ločena procesa, sta si soodvisna, saj je za razumevanje učenja 

pomembno poznavanje zorenja živčevja, še posebej možganov (Marentič Požarnik, 2000).  

Otrok se že rodi z vsemi živčnimi celicami, vendar se šele po rojstvu dokončno vzpostavijo 

povezave med njimi. Na gostoto mreže povezav med živčnimi celicami vpliva bogastvo vtisov 

iz okolja. Pod vplivom dražljajev iz okolja se živčne povezave med seboj uskladijo. Različne 

strukture možganov, ki so določene za pripravljenost na točno določeno učenje, dosežejo 

zrelost v različnem času. Proces zorenja živčevja pri otroku lahko zavirajo nekateri dejavniki, 

kot so na primer podhranjenost ali pomanjkanje beljakovin matere v nosečnosti, 

pomanjkanje kisika ob porodu, nekatere bolezni, kot je meningitis, poškodbe možganov ob 

porodu ali kasneje. K pospešenemu procesu zorenja vplivajo bogate izkušnje iz okolja, ki 

morajo biti na voljo ob pravem času, pri čemer je pomembna tudi čustveno naklonjena 

komunikacija (Marentič Požarnik, 2000).  

Strokovnjaki opisujejo odnos med zorenjem in učenjem različno. Nekateri pojmujejo 

doktrino odlaganja, ki opisuje, da je razvoj posameznika odvisen od genetskih dejavnikov in 

nanj ne moremo vplivati. Drugi zagovarjajo doktrino zgodnjega učenja, ki pojasnjuje, da se 

otrok lahko, če je deležen primernih spodbud, nauči marsikaj že zelo zgodaj. Po Piagetovi 

teoriji je učenje podrejeno zakonitostim razvoja, potrebno je upoštevati otrokovo stopnjo 

mišljenja. Za razliko od Piageta, Vigotski poudarja, da lahko na otrokov razvoj vplivamo s 

smiselno organizacijo otrokovih praktičnih, zunanjih aktivnosti (Marentič Požarnik, 2000).  

Poznamo različne oblike učenja, med katerimi obstajajo številne razlike. Med drugim jih 

lahko klasificiramo glede na zaporedje, kot se pojavljajo v otrokovem razvoju: učenje na 

osnovi lastnih izkušenj, učenje z opazovanjem ali s posnemanjem, spoznavno učenje in 

metakognitivno učenje (Marentič Požarnik, 2000).  

Vse oblike učenja so odvisne od zunanjih in notranjih dejavnikov. Notranji dejavniki so v 

človeku in jih delimo na fiziološke, ki izhajajo iz posameznikovega telesnega stanja, zdravja in 
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počutja (stanje čutil, živčni sistem, telesna energija in kondicija, psihomotorična oziroma 

senzomotorična integracija) in psihološke, ki predstavljajo sposobnosti za mišljenje. Zunanje 

dejavnike delimo na fizikalne, ki izvirajo iz neposrednega fizičnega okolja (osvetljenost, hrup, 

temperatura, učni pripomočki ter opremljenost in pripravljenost prostora za učenje) in 

socialne, ki predstavljajo ožje in širše družbeno okolje (Marentič Požarnik, 1988).  

Predpogoj za vsako izmed teh oblik učenja je po Piagetu dosežena določena razvojna stopnja 

pri posamezniku. Zaporedne stopnje v razvoju so naslednje: senzomotorična stopnja, ki traja 

od rojstva do dveh let in pri kateri otroci dojemajo svet z zaznavanjem ter se motorično, 

odzivajo nanj. Predoperativna stopnja, ki traja približno od drugega do sedmega leta, zanjo 

pa je značilno, da se otroci odzivajo, ne le perceptivno in motorično, temveč tudi z uporabo 

simbolov, kot so besede in točno dogovorjene kretnje. Od sedmega do približno enajstega 

leta starosti sledi stopnja konkretnih informacij, le ta pa obsega razvoj konkretnih in logičnih 

miselnih operacij. Kot zadnja je stopnja formalnih operacij in se razvije približno od enajstega 

do petnajstega leta starosti. Miselne operacije pri tej stopnji niso več vezane na konkretne 

objekte, temveč se lahko nanašajo tudi na verbalne izjave, prihodnost in drugo (Jank in 

Meyer, 2006).  

Učenje je pogojeno in soodvisno od zorenja in stopnje razvoja posameznika ter zunanjih 

spodbud, ki jih je posameznik deležen.  

 

6.3 OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU  

Zavod Republike Slovenije za šolstvo opisuje s Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (b.d.) značilnosti otrok z 

motnjami v duševnem razvoju z naslednjimi besedami: »Otroci z motnjami v duševnem 

razvoju imajo znižano splošno ali specifično raven inteligentnosti, nižje sposobnosti na 

kognitivnem, govornem, motoričnem in socialnem področju ter pomanjkanje veščin, kar vse 

se odraža v neskladju med njihovo mentalno in kronološko starostjo.« 

Ameriško združenje za intelektualne in razvojne primanjkljaje (Definition od Intellectual 

Disability, b.d.) definira motnje v duševnem razvoju kot primanjkljaje, za katere so značilne 

omejitve v intelektualnem funkcioniranju in prilagoditvenem vedenju, kar zajema vsakdanje 
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socialne in praktične spretnosti. Pojavijo se pred osemnajstim letom starosti. Omejitve v 

intelektualnem funkcioniranju se nanašajo na zmanjšano sposobnost umskega delovanja, 

učenja in reševanja problemov. Zmanjšana zmožnost prilagoditvenega vedenja se nanaša na 

obvladovanje veščin, ki jih ljudje pridobijo ali se jih naučijo pri vsakdanjih, življenjskih 

aktivnostih.  

Iz zapisanih definicij je razvidno, da imajo osebe z motnjami v duševnem razvoju zaradi svojih 

specifičnih značilnosti zmanjšano zmožnost učenja iz vsakdanjih situacij, kot tudi učenja iz 

strukturirane šolske situacije.  

Zorenje oziroma razvoj pri osebah z motnjami v duševnem razvoju poteka v enakih 

zaporednih stopnjah kot pri ostali populaciji, vendar z drugačno hitrostjo, tempom in glede 

na specifičnost motenj pogosto ne doseže vseh stopenj. Dosežena stopnja razvoja je odvisna 

od tega ali gre za lažjo, zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju (Praček, 2006). 

Po Piagetovi teoriji kognitivnega razvoja se otrok na prvi senzomotorični stopnji, katere je 

deležen vsak posameznik, seznanja s svetom oziroma svojo okolico ter nanjo tudi reagira 

glede na svoje perceptivne, senzomotorične zmožnosti (Jank in Meyer, 2006). Gre za 

obdobje, ko s čutili sprejema zaznave, jih predeluje in glede na le te prilagaja svoje gibalne 

aktivnosti (Marentič Požarnik, 2000).  

Čutila oseb z motnjami v duševnem razvoju so praviloma enaka, kot pri ostalih ljudeh. Da se 

bodo osebe z motnjami v duševnem razvoju na dražljaje iz okolja ustrezno odzvale, jim 

moramo dražljaje, ki jih lahko sprejmejo z različnimi čuti, selektivno približati. Potrebno jim 

je dati priložnost za raznolikost izkušenj. Osebe s težjimi in težkimi motnjami v duševnem 

razvoju nimajo sposobnosti, kako informacije iz zunanjega sveta sprejeti in strukturirati s 

pomočjo vsakodnevnih izkušenj, spomina in drugih psiholoških procesov. Zaznavanja in 

reagiranja na senzorne dražljaje jih moremo naučiti s pomočjo načrtovane in skrbno izbrane 

multisenzorne stimulacije (Mrše-Lorger, 1994).  

Funkcije čutenja, zaznavanja in občutenja posameznika so povezane med seboj in odvisne od 

nevrološkega razvoja ter izkušenj, še posebej senzomotoričnih. Če so bile izkušnje na 

področju raziskovanja lastnega telesa in okolja pri otroku skromne, potem le ta ni imel dovolj 

možnosti, da bi svoje zaznavne sposobnosti docela razvil. Njegov perceptualni razvoj je slabši 
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ali zakasnel. Perceptualna oslabitev je rezultat slabšega senzoričnega, motoričnega ali 

jezikovnega razvoja (Galeša, 1995). 

 

6.4 SENZORNA INTEGRACIJA 

Senzorna integracija je organizacija zaznav, ki je sprejeta iz zunanjega sveta in sestavljena v 

smiselno celoto. Gre za nezaveden nevrološki proces, za katerega so predpogoj fiziološko 

razvita čutila, senzorični in motorični sistem. Preko čutil in čutnih organov dobivamo 

informacije o fizičnem položaju našega telesa ter o okoliščinah, ki nas obdajajo. Senzorna 

integracija je odgovorna, da se zaznave organizirajo v celoto, dobijo pomen in smiselnost ali 

pa se izločijo (Ayers, 2002).  

Senzorna integracija omogoča dajanje pomena vsemu, kar izkusimo in pomaga, da se v 

določenem okolju ali situaciji primerno odzovemo na podlagi predhodnih izkušenj (Požin, 

2011).  

Teorija senzorne integracije zajema tri komponente.  

Prva komponenta razlaga, da učenje temelji na sposobnosti sprejemanja in procesiranja 

dražljajev, ki prihajajo iz okolja ali nastajajo ob gibanju ter da le te posameznik uporabi za 

načrtovanje in organizacijo vedenja.  

Druga komponenta pojasnjuje možnost težav izvajanja določenih aktivnosti ali vedenja pri 

posameznikih, ki imajo zmanjšano sposobnost procesiranja zunanjih dražljajev. Kot posledica 

se lahko pojavijo učne težave.  

Zadnja, tretja komponenta razlaga, da povečano število dražljajev iz okolja pripomore k 

izboljšanju procesiranju dražljajev, učenju in vedenju (Bundy, Lane in Murray, 2002).  

Obstaja pet medsebojno zaporedno povezanih korakov, ki omogočajo  senzorno integracijo. 

Prvi izmed korakov je senzorna zaznava, ki nastopi, ko je posameznik izpostavljen zunanjim 

senzornim dražljajem. Ta korak predpostavlja, da določenega dražljaja ne bomo zaznali, če le 

ta ne bo zavzemal določene intenzivnosti. Prag nujne jakosti, ki omogoča vzdraženje variira 

skozi čas in je posredno odvisen od čustvenega razpoloženja posameznika.  

Drugi korak, pod imenom usmerjenost, se nanaša na zmožnost določitve, katere senzorne 

zaznave sprejeti, jim nameniti pozornost in katere izločiti. Ta proces imenujemo senzorna 
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prilagoditev in vključuje funkcije inhibicije. Možgani so naravnani tako, da ne posvečajo 

pozornosti vsem dražljajem hkrati, temveč le tistim, ki so relevantni za specifično situacijo.  

Tretji korak je interpretacija senzornih informacij. Sposobnost interpretiranja zaznav 

omogoči določati, kako se na le te odzivati. Omogoča tudi povezovanje novih zaznav z že 

obstoječimi. V proces interpretacije zaznav so vključeni centri za spomin, čustva in jezik.  

Četrti korak predstavlja organizacijo in oblikovanje odgovora. Možgani določijo ali je odgovor 

na določen zunanji dražljaj smiselni. V pritrdilnem primeru specifično izberejo kakšen 

odgovor je potreben. Lahko gre za motorični, čustveni ali kognitivni odgovor.  

Peti korak je zadnja stopnja procesa senzorne integracije. V primeru motoričnega odgovora, 

se aktivnost posploši v novo senzorno izkušnjo, preko katere možgani prejmejo nove 

informacije o gibanju in položaju telesa – tako se proces senzorne integracije ponovno prične 

(Yack, Aquilla in Sutton, 2002). 

 

6.4.1 Vloga senzoričnega sistema  

Senzorna integracija vključuje celoten senzorični sistem, vendar se primarno osredotoča na 

vestibularni sistem, taktilni sistem in proprioceptivni sistem (Yack idr., 2002).  

Organizem preko receptorjev sprejme informacije, ki nastanejo z energetskimi procesi in 

dogodki v notranjem in zunanjem okolju. Kodira jih v živčne signale, ki potujejo preko 

nevronov, nato pa jih obdeluje in shranjuje v mrežah osrednjega živčevja. Senzorični sistem 

ima tudi zmožnost višjih procesov, kar poimenujemo s psihološkim pojmom – percepcija. K 

percepciji štejemo prepoznavo in interpretacijo določenih dražljajev in situacij (Štrucl, b.d.).  

 Taktilni sistem 

Najpomembnejši čut, ki zagotavlja taktilni sistem je dotik. Gre za senzorični podsistem, ki se 

razvije prvi, že v prenatalnem obdobju. Taktilni sistem prejema informacije preko 

receptorjev celic v koži, ki so razporejene po celotnem telesu in zaznavajo pritisk, vibracije, 

temperaturo in bolečino. Taktilni sistem ima zaščitno in diskriminativno funkcijo. Slednja 

omogoča, da razlikujemo med kvalitetami in materiali, ki jih zaznavamo z dotikom. 

Uravnoteženo delovanje zaščitne in diskriminativne funkcije omogoča uspešno delovanje 

taktilnega sistema. Kadar so senzorični procesi zaznave, usmeritve, interpretacije in 
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prilagoditve na dražljaj neokrnjeni, posameznik avtomatsko ve kateri dotik ga ogroža in 

kateri je prijeten (Yack idr., 2002). 

 Vestibularni sistem 

Vestibularni sistem omogoča zaznavanje in pridobivanje informacij o gibanju, gravitaciji, 

ravnotežju in spreminjanju položaja glave. Med samim gibanjem pomaga ohranjati položaj 

oči in informira o gibanju ali mirovanju predmetov v okolju. Vključen je v vse dejavnosti, ki jih 

opravlja posameznik. Receptorji vestibularnega sistema so postavljeni v notranjem ušesu. Je 

močno povezan z vidnim in slušnim sistemom. Informacije prejete preko vestibularnega 

sistema so nujno potrebne za pravilno izvedbo gibov ob pomoči mišic (Yack idr., 2002). 

 Proprioceptivni sistem  

Prejem informacij o položaju telesa nam omogoča proprioceptivni sistem, ki deluje na 

nezavedni ravni. Omogoča informiranje o položajih delov telesa, njihovo medsebojno lego in 

lego telesa glede na druge ljudi ali predmete. S pomočjo proprioceptivnega sistema 

ocenimo, koliko moči in energije je potrebno za izvedbe določenega giba. Receptorji se 

nahajajo v mišicah, vezeh, sklepih in v drugih tkivih telesa. Proprioceptivni sistem je povezan 

s taktilnim in vestibularnim sistemom (Yack idr., 2002). 

 Vidno zaznavanje  

Taktilni in vestibularni sistem pomembno dopolnjuje vidno zaznavanje. Vid pripomore k 

orientaciji in presoji o hitrosti in razdalji predmetov. Primarno se z vidom zaznava ostrino, 

kontrast in gibanje stvari v okolju (Bundy idr., 2002).  

Očesna zenica je receptor občutljiv na svetlobne dražljaje iz okolice. Svetloba vzdraži zenico, 

le ta pa pošlje električni impulz v center za vidno obdelavo v možganskem deblu, kjer se 

impulzi povezujejo z drugimi vrstami senzornih informacij. Da se lahko videnemu predmetu 

pripiše pomen, je pomembna pravilna integracija vnosa vizualnih informacij s pridobljenimi 

informacijami preko drugih čutil oziroma čutnih organov (Ayers, 2002).  

 Slušno zaznavanje 

Zvočni valovi v zraku vzdražijo slušne receptorje v notranjem ušesu. Receptorji pošljejo 

impulze do slušnega centra v možganskem deblu, kjer se integrirajo z impulzi vestibularnega, 
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taktilnega in vidnega sistema. Impulzi potujejo še do ostalih delov možganskega debla in do 

malih možganov, kjer se združijo s prejetimi informacijami iz ostalih čutil in čutnih organov. 

Če se slušna informacija ne združi z informacijami prejetih po drugih senzornih poteh, potem 

slišanemu ni mogoče pripisati pomena (Ayers, 2002). 

 Zaznavanje vonja 

Pri vohu molekule snovi pridejo v stik s čutnimi celicami v nosu, kjer sprožijo dražljaj, ki 

potuje v osrednje živčevje. Različne molekule snovi imajo različno kemično sestavo, ki 

specifično deluje na le določene vohalne celice, ki se nahajajo v nosu. Voh je kemični čut. Pri 

vohu se kemični dražljaji spremenijo v živčne signale, le ti pa se v možganih pretvorijo v 

zaznavo in prepoznavo vonja. Vonjave v veliki meri vplivajo na človekov čustveni svet, saj 

imajo možnost nezavednega vpliva na razpoloženje, sprožijo simpatijo ali antipatijo (Landa, 

Benz, Moras, Ritter in Seifert, 1997). 

 Zaznavanje okusa 

Tako kot voh, je tudi okus kemični čut. Voh in okus sta med seboj tesno povezana. Receptorji 

za okus so brbončice, ki so razporejene po jeziku. Na brbončicah se sprožijo kemične 

reakcije, ki so nato prevedene v električne impulze, ki potujejo v možgane, kjer se sporočilo 

dešifrira in zazna specifičen čutni vtis okusa (Landa idr., 1997). 

 

6.4.2 Motnje senzorne integracije 

Pri motnji senzorne integracije gre za nepravilnosti v funkcioniranju centralnega živčnega 

sistema, pri čemer je značilna slabša sposobnost organiziranja in integriranja informacij v 

možganih, ki so bile sprejete preko senzornega sistema. Motnja senzorne integracije otežuje 

proces učenja pri posamezniku, vpliva na njegovo vedenje, počutje ter zmožnost 

učinkovitega soočanja z vsakodnevnimi situacijami (Ayers, 2002). 

Motnja senzorne integracije ni bolezensko stanje, vendar je njen vpliv skozi čas in razvoj pri 

otroku vedno večji. Ni značilna zgolj za osebe z motnjami v duševnem razvoju, temveč se 

pojavlja tudi pri osebah s povprečnim intelektualnim funkcioniranjem. Če možgani 

posameznika ne obdelujejo pravilno informacij, ki so bile prejete po različnih senzornih 
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kanalih, lahko to posledično vpliva na njegovo slabše kognitivno funkcioniranje. V primeru 

visoke stopnje nepravilnega integriranja in organiziranja prejetih informacij, lahko to vodi do 

motenj v duševnem razvoju (Ayers, 2002).  

Yack idr. (2002) opredeljujejo disfunkcijo senzorne integracije na kontinuumu od blažjih do 

težkih oblik. Otrokom z omenjeno motnjo pripisujejo značilnosti: neprimerno odzivanje na 

senzorne dražljaje, težje organiziranje in analiziranje informacij pridobljenih po čutnih 

kanalih, zmanjšana zmožnost povezovanja informacij v smiselno celoto, omejene zmožnosti 

za oblikovanje smiselnega motoričnega odgovora na senzorni dražljaj ter težja uporaba in 

vključitev senzornih informacij za načrtovanje in izvajanje gibalnih aktivnosti.  

 

6.4.2 Motnje senzorne integracije in osebe z motnjami v duševnem razvoju 

Ayersova (2002) utemeljuje, da se motnja senzorne integracije praviloma ne pojavlja pri vseh 

osebah z motnjami v duševnem razvoju. Osebe z motnjami v duševnem razvoju so zaradi 

specifičnih razvojnih lastnosti omejene v vsesplošnem funkcioniranju (Lačen, 2001); k čemu 

lahko pri nekaterih štejemo tudi slabšo zmožnost združevanja in uporabe informacij, prejetih 

po senzornih poteh (Ayers, 2002). 

Zmožnost senzorne integracije je odvisna od pravilnega delovanja centralnega živčevja, 

senzornega sistema, delovanja čutil, posameznikovih dispozicij, zorenja in izkušenj. Prav na 

slednje lahko vplivamo s premišljenim oblikovanjem ustreznih situacij in okolja, ki bodo 

vključevala različne senzorne dražljaje in s tem spodbujala vključevanje vseh čutil (Kastelic, 

2001, v Kraljič, 2001).  

Osebe z motnjami v duševnem razvoju so deležne manj vsakodnevnih izkušenj, katere so 

izrednega pomena za razvoj učinkovite senzorne integracije. Izkušnje, ki so jih deležni, 

pogosto vrednotijo zgolj na podlagi prijetnega ali neprijetnega občutka, ki ga ob tem 

doživljajo. Obenem imajo fiziološko razvita čutila in dispozicije za razvoj, ki so sicer omejene, 

vendar jih je do dosegljive meje potrebno razvijati s spodbujanjem njihovih zmožnosti (Mrše-

Lorger, 1994).  
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Kot nadalje navaja Mrše-Lorger (1994), je pri osebah z motnjami v duševnem razvoju 

funkcionalno vlogo čutil in zaznavanja možno doseči tako, da se jim selektivno približajo 

dražljaji z multimedijskimi možnostmi. To omogoča senzorna stimulacija.  

 

6.5 SENZORNA STIMULACIJA  

Zunanje okolje omogoča priložnosti za pridobivanje vidnih, slušnih in taktilnih informacij ter 

zaznavanje vonja, okusa, lastno telo pa daje občutek za gibanje.  Vse osebe nimajo možnosti 

pridobivanja raznolikih izkušenj iz okolja ali pa vseh dražljajev ne morejo organizirati 

pravilno. Senzorna stimulacija s pomočjo natančno izbranega okolja in senzornih dražljajev 

omogoča, da posamezniki uporabijo vse svoje čute, se odzovejo na dražljaje in jih integrirajo 

(Ayers, 2002).  

Senzorna stimulacija je strategija, ki izvira iz koncepta nadzorovanega senzornega okolja, ki 

vključuje točno določene dražljaje, pripomore k izboljšanju  funkcioniranja pri vsakodnevnih 

aktivnostih (Wilbager in Wilbarger, 2002, v Bundy idr., 2002).  

Obravnava za namen izboljšanje senzorne integracije in obenem spodbujanje funkcionalnosti 

čutil in senzoričnega sistema mora biti obširna, intenzivna in individualizirana glede na 

posebnosti posameznika. Temeljiti mora na dejstvu, da se preko ponavljajočih senzornih 

izkušenj, katerim je otrok izpostavljen skozi časovno obdobje, izboljšujejo njegovi senzorni 

primanjkljaji (Wilbarger in Wilbarger, 2002, v Bundy idr., 2002).  

Strategije, ki pomagajo razvijati senzorno integracijo pri otroku, vplivajo posredno še na 

naslednja področja:  

- uravnavajo raven vzdraženosti, 

- povečajo občutek udobja v zunanjem okolju, 

- razvijajo notranjo motivacijo, 

- spodbujajo komunikacijo, 

- lajšajo vzpostavitev pozitivne komunikacije z drugimi osebami, 

- izboljšajo obvladovanje vsakodnevnih veščin in povečajo samostojnost,  

- zmanjšajo raven tesnobe (Yack idr., 2002). 
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Ayersova (2002) utemeljuje Piagetovo pojmovanje učenja, kateri le to razlaga kot rezultat 

interakcije med posameznikom in njegovim okoljem. Učenje je vsaka reakcija posameznika 

na okolje. Otroci brez primanjkljajev ne potrebujejo dodatne senzorne stimulacije, kajti igra 

in okolje jim sama po sebi omogočata, da spontano razvijejo primerno odzivanje na dražljaje. 

Otroci z nepravilnim funkcioniranjem centralnega živčnega sistema ali z motnjo senzorne 

integracije pa potrebujejo za razvoj  kreirano, stimulativno okolje. 

Težave s področja senzorne integracije se lahko omili s tako imenovano senzorno dieto, pri 

kateri je bistveno, da je posameznik deležen bogatih senzornih aktivnosti in izkušenj. Izvaja 

se v vsakodnevnem okolju. Zajema v naprej predvidene aktivnosti, ki po področjih krepijo 

celoten senzomotorični sistem. Aktivnosti so posebej določene za pridobivanje informacij s 

proprioceptivnim, vestibularnim, taktilnim, slušnim, vidnim, okušalnim in vohalnim vnosom 

(Biel in Peske, 2007).  

Biel in Peske (2007) navajata, da je za pridobivanje senzornih izkušenj priporočljiva senzorna 

soba s pripomočki, ki omogočajo stimulativne dražljaje in psihomotorične aktivnosti. Oprema 

senzorne sobe temelji na principu varnosti, kar posamezniku omogoča, da izvaja aktivnosti, 

ki se v vsakodnevnem okolju zdijo zanj nevarne (na primer plezanje po lestvi). Izvajane 

dejavnosti v senzorni sobi se ne generalizirajo vedno v spretnosti za vsakdanje življenje. Za 

prenos le teh je potrebna natančno in ciljno načrtovana delovna terapija, tako v senzorni 

sobi, kot v vsakodnevnem okolju.  

Senzorna stimulacija se lahko izvaja v naprej prirejenem prostoru, ki ponuja številne 

načrtovane senzorne dražljaje, doma, v šoli ali s pomočjo strukturiranih, pripravljenih 

aktivnosti (Yack idr., 2002). V namen terapije senzorne stimulacije se je razvil poseben 

prostor, v katerem poteka okupacija posameznika v prilagojenem okolju in temelji na 

stimulaciji posameznih čutil z uporabo selektivnih dražljajev – tako imenovan prostor za 

snoezelen (Mrše-Lorger, 1994).  
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6.6 SNOEZELEN 

Beseda snoezelen ne zveni znanstveno. Gre za besedo nizozemskega izvora in je sestavljenka 

iz dveh besed, ki se v angleškem jeziku prevajata kot »sniffing« in »dozing« (Hulsegge in 

Verheul, 1987). V izvirnem jeziku gre za besedi »snuffelen« in »doezelen«, pri čemer prva  

pomeni vohati in označuje raziskovanje, druga pa dremati, kar opisuje sproščanje v 

multisenzornem okolju (Botts, Hershfeldt in Christensen-Sandfort, 2008). 

Snoezelen kot multisenzorno okolje predstavlja prostor, posvečen senzorni stimulaciji, ki jo 

je mogoče kontrolirati in z njo manipulirati. Dražljaje se lahko krepi ali reducira, izolira ali 

združuje. Interakcija z okoljem je lahko pasivna ali aktivna. Časovno se ujema s trajanjem 

posameznikove motivacije, zanimanja ter terapevtskih in učnih potreb. Uporablja se lahko za 

fizične, psihološke ali socialne potrebe posameznika (Pagliano, 2001). 

Definicij snoezelena je več. Snoezelen se lahko definira kot dejavnost, ki poteka v prostoru s 

prijetnim ozračjem in posebno izbrano opremo, s čimer se na empatičen način spodbuja 

rabo čutil. Čutila se spodbuja s selektivnimi ali kombiniranimi čutnimi dražljaji. Snoezelen se 

je namensko razvil za specifične potrebe oseb z motnjami v duševnem razvoju (Snoezelen, 

b.d.). 

Čeprav je snoezelen primarno razvit za uporabo pri strokovni obravnavi oseb z motnjami v 

duševnem razvoju, se uporablja tudi pri starostnikih, osebah z demenco, pri osebah po 

travmatski poškodbi možganov, pri osebah z duševnimi motnjami ali pri osebah brez 

primanjkljajev z namenom zmanjševanja stresa, ki ga prinaša vsakodnevno življenje 

(Medenbach, 2008).  

Snoezelen se kot metoda dela v veliki meri razlikuje od tradicionalnih metod. Vodilno vlogo 

prevzame oseba kateri je aktivnost namenjena, saj sama odreja kaj, kako in koliko časa bo 

aktivnost potekala. Strokovni delavec je spremljevalec in posredni usmerjevalec, obenem pa 

osebi s svojo prisotnostjo zagotavlja občutek varnosti in mu nudi podporo. (Mrše Lorger, 

1994). Uporabnik ni primoran v učenje, ponuja pa se mu možnost za raziskovanje, 

zaznavanje in prepoznavanje senzornih dražljajev (Pagliano, 2001).  

S pojmom snoezelen se lahko označi tudi sam multisenzorni terapevtski prostor, v katerem 

poteka enako imenovana aktivnost.  (Medenbach, 2008). »Lahko rečemo da je to prostor, ki 
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ponuja selektivno ponudbo primarnih občutkov v atraktivnem okolju,  v Sloveniji je za tak 

prostor pogosto uporabljen izraz multisenzorna soba« (Povše, 2012, str. 107). 

Povše (2012) navaja, da so v snoezelenu izključeni zunanji, moteči dražljaji. Pomembno je, da 

prostor vključuje opremo in elemente, ki spodbujajo zaznavanje. Omogočati mora prijetno 

počutje, nuditi svobodo, obenem pa tudi varnost.  

6.6.1 Snoezelen kot multisenzorni prostor 

Zagotavljanje občutka sproščenosti v prijetnem ozračju je eno izmed pomembnih načel 

snoezelena. To uresničuje posebna oprema, ki se nahaja v zaprtem prostoru, ki je lahko 

naravno osvetljen ali zamračen in s svetlobnimi efekti dodatno opremljen (Mrše-Lorger, 

1994).  

Skrbna izbira opreme je pomembna za spodbujanje zaznavanja in pridobivanja senzornih 

informacij preko vseh čutil in čutnih organov. Oprema nudi pridobivanje vseh vrst senzornih 

dražljajev (Snoezelen, b.d.). 

Prostor za snoezelen je lahko centralni ali namenski. Pri centralnem gre za sobo s 

kombinirano opremo, ki zagotavlja možnost stimulacije vseh čutil, vendar se pri izvajanju 

obravnave oziroma aktivnosti uporabljajo dražljaji selektivno ali kombinirano. Za namenski 

prostor je značilno, da je v posamezni sobi oprema za stimulacijo enega čutila ali čutnega 

organa. Tako se med seboj ločijo sobe, ki spodbujajo taktilno zaznavanje, slušno zaznavanje 

in vidno zaznavanje. Oprema za spodbujanje zaznavanja vonja in okusa je vključena v katero 

izmed omenjenih sob. (Mrše-Lorger, 1994). 

Za vidno stimulacijo se lahko uporabljajo naslednji elementi ali predmeti:  

- predmeti, ki se svetijo v temi omogočajo zaradi svoje omejenosti jasno in fiksirano 

vidno percepcijo. Obenem omogočajo sledenje in vključujejo motivacijsko 

komponento; 

- barvne lučke; 

- snopi svetlobnih niti omogočajo, da posameznik spremlja postopno spreminjanje 

svetlobe in barve. Zraven vidnega zaznavanja nudijo še taktilno, saj jih posameznik 

lahko prime in občuti material, temperaturo in obliko; 

- projektorji nudijo možnost sledenja vidnim dražljajem; 

http://www.snoezeleninfo.com/main.asp
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- vodni stolpi so primerni za spodbujanje vidne percepcije s spreminjanjem barv in 

vidnim zaznavanjem premikanja vode. Zaradi proizvajanja vibracij se uporabljajo tudi 

za taktilno stimulacijo, zvok, ki ga proizvajajo pa omogoča tudi spodbujanje slušnega 

zaznavanja (Snoezelen, b.d.).  

Taktilno zaznavanje se spodbuja s snopi svetlobnih niti, vodnimi stolpi, taktilnimi tablami, 

žogicami ali drugimi predmeti iz različnih materialov (Snoezelen, b.d.). 

Slušno zaznavanje se stimulira na naslednje načine: s človeškim glasom, z glasovi predmetov, 

s predvajanjem glasbe ali posameznih glasov (Mrše-Lorger, 1994), vibracijskimi ploščami, 

vodnimi stolpi in zvočnimi žarki, ki so jih razvili specifično za uporabo v snoezelenu. Nevidni 

zvočni žarki so tehnološko razviti tako, glede na premikanje posameznika predvajajo glasbo 

(Snoezelen, b.d.). 

Za pridobivanje informacij preko vestibularnega sistema je priporočljivo, da prostor vsebuje 

vodno posteljo s podporno ploskvijo, saj sta tako posamezniku hkrati ponujena možnost 

gibanja in občutek varnosti (Povše, 2012).  

Jekovec-Vrhovšek (1997) kot osnovno opremo centralnega prostora za snoezelen označuje 

možnost za predvajanje slušnih efektov ter bazen z žogicami, kot dodatno opremo pa 

ogledala, majhne predmete iz različnih umetnih snovi, pisane trakove, stolpe z vodo in 

gugalnice.  

Stimulacija je multisenzorna, kadar temelji na zaznavanju preko več čutnih poti. Z opremo 

prostora snoezelen, je kljub temu da se primarno osredotoča na določeno področje 

senzomotoričnega sistema, mogoče krepiti več čutov hkrati. Zaradi tega je potrebno 

multisenzorni prostor organizirati in pripraviti za priložnosti raziskovanja in učenja glede na 

specifične značilnosti posameznika. Pri pripravi multisenzornega prostora je potrebno 

upoštevati dane možnosti in vire, posameznikovo zmožnost čutne modalnosti, že obstoječe 

naučene spretnosti ter prilagajati dražljaje, da jih posameznik sprejme kar se da reducirano  

(Pagliano, 2001).  

Botts idr. (2008) so raziskovali kakšne učinke ima profesionalna oprema, ki je specifično 

zasnovana za snoezelen prostor na osebe, ki jo koristijo. Osredotočili so se na osebe z 

motnjami v duševnem razvoju. Raziskovanja so se lotili tako, da so med seboj primerjali že 

http://www.snoezeleninfo.com/main.asp
http://www.snoezeleninfo.com/main.asp
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obstoječe raziskave na obravnavano tematiko: Chan, Fung, Tong in Thompson (2005); Cuvo, 

May in Post (2001); Martin, Gaffan in Williams (1998) ter druge. Zanimalo jih je kako oprema 

vpliva na izboljšanje odziva posameznika na senzorne dražljaje, kako zmanjšuje agresivno in 

avto-agresivno vedenja ter ali pripomore k sprostitvi posameznika in regulaciji stresa. Dodali 

so še vprašanje ali je morebitne pozitivne učinke snoezelen okolja mogoče prenesti tudi v 

druga strukturirana okolja. Ugotovili so, da nekatere raziskave, ki so jih preučevali na to 

temo, niso dosegale ustreznih standardov glede profesionalne opreme in samega načina 

raziskovanja. Pri ustrezno izvedenih raziskavah je bilo ugotovljeno, da specifična snoezelen 

oprema lahko pozitivno vpliva na boljše nadziranje lastnega odzivanja na senzorne dražljaje 

pri posamezniku, zmanjšuje stereotipno in agresivno vedenje, zagotovo pa pripomore k 

sprostitvi in zmanjšanju nezaželenega vedenja pri naslednji dejavnosti.  

Matson, Bamburg in Smalls (2004) so z raziskovanjem ugotavljali kateri izmed elementov 

opreme v snoezelen prostoru najbolj zanimajo in privlačijo osebe z motnjami v duševnem 

razvoju. Vključenim v raziskavo so predstavili vsakega izmed elementov posebej, nato pa 

ugotavljali izbiro prednostnega dražljaja. Prednostni dražljaj, ki ga izbere posameznik, so 

določili s pomočjo treh kriterijev: usmeritev glave proti dražljaju, vzpostavitev očesnega 

kontakta z elementom, ki proizvaja dražljaj ter kakšen je posameznikov interes za dražljaj. Le 

tega so ugotavljali s tem ali je posameznik celotno telo usmeril proti elementu in spremenil 

položaj telesa ter mimiko obraza. Ugotovili so, da osebe z motnjami v duševnem razvoju 

najbolj pritegnejo elementi, ki so namenjeni spodbujanju vizualne percepcije. Iz tega 

področja prednostno izstopajo krogle na katerih so pritrjena ogledala in utripajoče luči. 

Vrstni red šestih ponujenih elementov od najmanj do najbolj pogosto izbranih je: taktilna 

tabla, radio, ogledalo, svetilka, projektor in krogla z ogledali ter lučmi. Dobljeni rezultati 

kažejo, da osebe z motnjami v duševnem razvoju največ pozornosti posvečajo vidnim 

dražljajem, česar pa se ne sme upoštevati zgolj pri načrtovanju strokovnih obravnav, temveč 

je potrebno upoštevati tudi kot pomembno informacijo na kakšen način krepiti in spodbujati 

osebe s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju v vsakdanjem življenju.  
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6.6.2 Snoezelen kot aktivnost 

Snoezelen kot aktivnost ne predvideva v naprej nobenega specifičnega cilja, temveč 

posamezniku omogoča odkrivanje in pridobivanje pozitivnih čutnih vtisov, ki jih v 

vsakodnevnem okolju ni mogel doživeti (Cesar, 1998). 

Pomembno je, da aktivnost poteka v primernem vzdušju, na katerega vpliva oprema 

prostora ter odnos in komunikacija med strokovnim delavcem in osebo, kateri je aktivnost 

namenjena. Le ta mora imeti svobodo pri izbiri dejavnosti in dejavnost izvajati v lastnem 

tempu. Zagotovljena mora biti selektivna ponudba čutnih dražljajev, situacije oziroma 

aktivnost sama pa se mora ponavljati, saj osebe, ki so deležne snoezelena, potrebujejo več 

časa za učenje in primeren nadzor, ki jim zagotavlja občutek varnosti in podpore (Povše, 

2012,  po Hulsegge in Verheul, 1987).  

Hutchinson (1992) predlaga uporabo snoezelena kot senzoričnega okolja za naslednje 

aktivnosti: 

- ocenjevanje in stimulacijo primarnih čutov, 

- sprostitev in kvalitetno izrabo prostega časa, 

- razvoj raziskovanja, izbiro in nadzor okolja, 

- spodbujanje motoričnega gibanja, 

- izboljšanje odnosov in komunikacije med osebo in strokovnim delavcem, 

- dvig motivacije za učenje in raziskovanje.  

Snoezelen kot aktivnost v multisenzornem okolju vodi do občutkov. Ne gre zgolj za 

sprejemanje senzoričnih dražljajev in občutenj, temveč se le ti združijo in prispevajo k 

spremembam emocionalnih stanj. Pomemben vidik aktivnosti je razvoj in krepitev odnosov 

ter komunikacije med osebo, ki snoezelen koristi in tistim, ki ga vodi. Tako snoezelen vpliva 

tudi na razvoj socialnih spretnosti pri posamezniku (Hutchinson, 1992).  

Povše (2012) navaja, da tehnična oprema, ki ponuja čutne dražljaje pritegne in motivira 

osebo h gibanju in stimulira izvedbo tistih gibov, ki jih drugače, brez usmeritve ne bi mogli 

izvesti. Snoezelen spodbuja in razvija tudi motorično področje.  
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6.6.3 Snoezelen in kvaliteta življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju 

Fava in Strauss (2010) sta raziskovala ali snoezelen, kot multisenzorno okolje, vpliva na 

zmanjšanje motečega vedenja in ali se želeno vedenje prenese tudi v vsakodnevno okolje. 

Zanimalo ju je ali se rezultati kažejo po posamezni snoezelen obravnavi ali zgolj na koncu, po 

končanem ciklu obravnav. Rezultate pridobljene v multisenzornem okolju sta primerjala z 

rezultati, ki sta jih po enakem postopku pridobila v senzornem okolju, kjer se spodbuja zgolj 

en čutni dražljaj. Učinke multisenzornega oziroma senzornega okolja sta preverjala v 

kontrolni sobi, ki je predstavljala vsakodnevno okolje. Opazovala sta obnašanje oseb v 

običajnem okolju – dnevni sobi.  

Snoezelen kot multisenzorno okolje je ponujal različne čutne dražljaje in spodbude. 

Posameznik si je aktivnosti izbiral samostojno, brez omejitev in vodenja. V senzorni sobi je 

posameznikova aktivnost bila vodena s strani strokovnega delavca, dražljaji pa so bili 

zreducirani na spodbujanje vsakega senzoričnega sistema posebej. V kontrolni sobi so bili 

posamezniki spremljani med običajnim potekom dneva.  

Rezultati so pokazali, da uporaba snoezelena pozitivno vpliva na zmanjšanje stereotipnega in 

agresivnega vedenja. Nezaželene oblike vedenja se zmanjšajo tudi pri prenosu v 

vsakodnevno okolje. Pri tem je potrebno poudariti, da so takšni rezultati bili doseženi le pri 

skupini posameznikov, pri katerih je bila uporaba snoezelena pogosta (trikrat na teden). 

Uporaba senzornega okolja, ki spodbuja en čut in kjer je aktivnost vodena, spodbuja še 

jezikovni razvoj in socialno interakcijo, se je izkazala kot primernejša oblika za osebe s 

težkimi motnjami v duševnem razvoju, saj jim preveč neprimerno odmerjenih čutov lahko 

povzroča nelagodje.  

Z opisano raziskavo se lahko potrdi že navedena teorija, da je potrebno dražljaje v 

snoezelenu skrbno izbrati in načrtovati glede na specifične značilnosti posameznika. 

Potrebno jih je zreducirati, obravnava pa mora biti intenzivna in postopna, saj se le tako 

lahko dosežejo želeni rezultati.  

Singh idr. (2004) so raziskovali kako snoezelen vpliva na stopnjo agresivnega in 

avtoagresivnega vedenja pri osebah z motnjami v duševnem razvoju. Prišli so do ugotovitve, 

da se stopnja neprilagojenega vedenja zmanjša, vendar je pri obravnavi potrebno upoštevati 

posebne potrebe, hipersenzibilnost oziroma hiposenzibilnost posameznika.   
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7. SKLEP 

Snoezelen je kot multisenzorni prostor primarno zasnovan za senzorno stimulacijo oseb z 

motnjami v duševnem razvoju. V njem so osebe izpostavljene senzornim dražljajem, ki so 

posredovani izolirano ali kombinirano, odvisno od specifičnih potreb posameznika. Glavni cilj 

uporabe multisenzornega prostora pri osebah z motnjami v duševnem razvoju je 

pridobivanje senzornih izkušenj, saj le te omogočajo ustrezno reagiranje na dražljaje tudi v 

vsakodnevnem okolju. Da pride do prenosa želenega reagiranja v vsakdanje življenje je 

potrebno, da je aktivnost v snoezelenu intenzivna in kontinuirana. Oprema, ki spodbuja 

čutenje, mora biti skrbno izbrana. Čutnih dražljajev ne sme biti preveč hkrati. Ob 

pridobivanju senzornih izkušenj in krepitvi senzorne integracije, vpliva snoezelen še na druga 

področja funkcioniranja. Emocionalno področje se odraža ob doživljanju prijetnega občutka 

in sproščanju, socialno ob vzpostavljanju medosebnega stika z osebo, ki je prisotna ob 

aktivnosti, motorično področje pa krepi oprema prostora, saj zaradi svoje atraktivnosti 

spodbuja posameznika k dotikanju in raziskovanju. Pozitivni vpliv snoezelena na različne 

komponente funkcioniranja oseb z motnjami v duševnem razvoju in pridobivanje senzornih 

izkušenj pripomore k izboljšanju kvalitete življenja. Na le to pa vpliva tudi zmanjšana stopnja 

nezaželenih oblik vedenja - agresija, avtoagresija in stereotipno vedenje, ki je opažena po 

obravnavi.  

Snoezelen kot prostor in aktivnost se lahko uporablja tudi pri osebah po nezgodni poškodbi 

glave, osebe z demenco in nenazadnje tudi za vso ostalo populacijo, pri kateri je glavni cilj 

sprostitev in zmanjšanje stresa. Uporaba snoezelena ni edina možnost za senzorno 

stimulacijo. Le to se lahko krepi z vodeno obravnavo in kreiranim vsakodnevnim okoljem, ki 

zajema obširni spekter različnih čutnih dražljajev.  

Čeprav je bil snoezelen zasnovan že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, je v slovenskem 

prostoru zaslediti malo literature na to tematiko. Iz tega je mogoče sklepati, da metoda še ni 

razširjena in vsesplošno znana. Menim, da bi si glede na specifične značilnosti in posebne 

potrebe oseb z motnjami v duševnem razvoju morali prizadevati, da je njihovo življenje kar 

se da polno, k čemer lahko do določene mere prispeva tudi uporaba snoezelena. 
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