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Særligt Sensitiv Gruppen
• En midlertidig interessegruppe i Center for Angst

• Gruppen bestod af psykologerne Sofie Wille Østergaard, Marie 
Tolstrup, Nicoline Normann og ut. 

• Opstod på baggrund af forespørgsler om viden fra bl.a. PPR.

• Spørgsmålene var bl.a.
– ”hvad tænker I om Særlig Sensitivitet 

som begreb?”

– ”hvordan skal vi rådgive forældre, der 
mener de har et særligt sensitivt barn?”

• Så vi undersøgte det og skrev en 
lille artikel i Pædagogisk 
Psykologisk Tidsskrift i april 2015.

• Og en bog på Akademisk der 
udkom sommer 2016.
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Disposition for oplægget
• Hvorfor interessere sig for særlig sensitivitet?

• Hvad ligger der i begrebet?
• Et forsøg på en definition af særligt sensitiv

• Illustration af konsekvenserne

• Tre centrale kritikpunkter
• Definitionen er uklar

• Tvivlsomt forskningsmæssigt belæg for begrebet

• Ingen forskning på handle anvisninger

• Stigmatisering eller ej

• Spørgsmål

Hvorfor interessere sig for særlig 
sensitivitet?

Arons bøger ”Særlig sensitive mennesker” fra 2008 og ”Særligt 
sensitive børn” fra 2010 er best-sellere.

Begrebet vinder frem med stormskridt

En google søgning:

191.000 hits

Indbygget i Arons 
forståelse ligger en række 
handleanvisninger som 
skal sikre personen et godt 
liv.

Vi bør vide mere om dem 
fordi forældre bruger dem.
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Hvorfor interessere sig for særlig 
sensitivitet?

Vi møder via Center for Angst:
• Mange forældre, der beskriver deres børn som særligt 

sensitive.

• Gælder både børn med angst og børn med trods

• Mange professionelle, der efterlyser mere viden om begrebet.

Derfor bliver det centralt at forstå:
• Hvad der ligger i selve begrebet?

• Om begrebet er underbygget af forskning?

• Hvilken evidens er der for de handleanvisninger Aron giver?

Et forsøg på en definition

Særlig sensitivitet som begreb er beskrevet af Elaine N. Aron.

For at forstå begrebet må vi først forstå hendes baggrund.

Elaine N. Aron(s):

• Er selv særligt sensitiv

• Er psykolog og forsker

• Er Jungianer, dvs. psykodynamisk i sin forståelsesramme

• Forskning er trods dette udgivet i naturvidenskabelige tidsskrifter

• Forskning har udgangspunkt i voksne - ikke børn.
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Et forsøg på en definition

Arons bøger (2008 og 2010) er skrevet med udgangspunkt i en 
psykodynamisk tradition. 

• Hun skriver i et blomstrende sprog med mange eksempler.

• Hun henviser ofte til egne erfaringer og egen forskning uden 
angivelse af præcis hvilken forskning hun taler om

”Når der ikke er angivet andet, er der tale om min egne 
resultater” (Aron, 2008, s. 310)

• Det er blandt andet derfor svært at identificere en kort og klar 
definition på begrebet.

• Det naturvidenskabelige forskningsideal om gennemsigtighed 
anvendes ikke.

Et forsøg på en definition

• I stedet er man nødt til at drage meninger ud af hendes 
beskrivelser. 

• Nogle gange er disse modstridende, hvilket vanskeliggør en 
ensartet forståelse.

• Vi har forsøgt at være tro mod de beskrivelser, som vi oplever 
er gennemgående i bøgerne og litteraturen. 

• Vi har valgt at anvende hendes egne citater i et forsøg på at 
komme nærmere en definition og illustrere hendes tankegang.
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Et forsøg på en definition

Aron skriver om særlig sensitivitet:

2005:(Aron, Aron & Davies, 2005:182, vores oversættelse)

”Den model, vi foreslår, er helt i tråd med den mulighed, at trækket 
[særlig sensitivitet] ikke er medfødt men blot forekommer tidligt”

2008:(Aron, 2008:29)

”Forskellen er i høj grad nedarvet og er meget reel og normal” 

2010:(Aron, 2010: 363)

”at et særlig sensitivt barns genetisk betingende anderledes 
adfærdsmønster ikke kan ændres”

Eksempler på modstrid med overvægt mod at særlig sensitivitet:

• Er genetisk betinget og ”anderledes”

• Ikke kan ændres

Et forsøg på en definition

Øvrige centrale aspekter er ifølge Aron at:

• Særlig sensitivitet ikkeer en lidelse!

”Men jeg tror ikke, at det at være sensitiv, sådan som jeg har 
defineret det, er et problem, der skal behandles og slet ikke 
kureres”. (Aron, 2010, s. 47)

• Særlig sensitivitet er således ikkeen diagnose og skal ikke 
anerkendes som sådan.

• Særlig sensitivitet er ikkeet problem.

• Ikke desto mindre, er det oftest forældre, der har børn med 
vanskeligheder, der anvender begrebet som forklaring.
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Et forsøg på en definition

Særligt sensitive personer har

• En højere BIS aktivering (dvs. de er mere tilbøjelige til at 
stoppe op og vurdere om stimuli er truende)

• Opfatter flere stimuli og tænker dybere

”Særligt sensitive mennesker er mennesker, som er født med en 
tendens til, før de handler, at lægge mærke til flere ting i deres 
omgivelser og tænke dybere over dem end mennesker, som lægger 
mærke til færre ting og handler hurtigt og impulsivt” (Aron, 2010, s. 25). 

”forskellen synes at ligge et eller andet sted på vejen til hjernen 
eller i hjernen, i en mere omhyggelig bearbejdelse af information. 
Vi tænker mere over alt. Og vi skelner mellem tingene på en mere 
nuanceret måde” (Aron, 2008:30)

Et forsøg på en definition

For særlig sensitivitet gælder at:

• Sensitiviteten overfor og opmærksomhed på stimuli fører til 
overstimulering

• Overstimulering er ubehageligt og uhensigtsmæssigt, og bør 
som følge heraf undgås.

”De fleste menneskers fødder kan være trætte efter en dag i et butikscenter 
eller et museum, men de er parat til mere, hvis du foreslår en aftenfest. Særligt 
sensitive har behov for ensomhed efter sådan en dag. De føler sig 
nervebelastede og overstimulerede” (Aron, 2008: 27)

”Så planlæg altid en måde at springe fra på. Hvis du er sammen med nogen, 
så sørg for at advare dem på forhånd, så de ikke føler sig fornærmede eller 

sårede, når du falder fra”(Aron, 2008, s. 89) 
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Et forsøg på en definition
Miljøets betydning:
Ifølge Aron, er særligt sensitive mennesker mere modtagelige for 
påvirkninger i omgivelserne end andre – på godt og ondt. 

Det betyder, at: 
• Ugunstige miljøer, præget af f.eks. usikker tilknytning, vedvarende 

overstimulering m.v. med større sandsynlighed vil føre til 
vanskeligheder som f.eks. angst og depression hos særligt sensitive 
mennesker end hos andre.

&

• Gunstige miljøer, præget af f.eks. sikker tilknytning, omgivelser der 
forstår ”det” [at være særligt sensitiv] og tilpasser sig barnet, giver 
særligt sensitive mennesker særlige evner og muligheder som andre 
ikke har.

Et forsøg på en definition
Aron skriver om det, at særligt sensitive har særlige muligheder:

”Du vil se dit særligt sensitive barn give sit usædvanlige 
bidrag til verden….traditionelt dem, der bliver opfindere, 
lovgivere, helbredere, historikere, videnskabsmænd, 
kunstnere, lærere, terapeuter og spirituelle ledere. De 
rådgiver herskere og krigere, de er visionære og profeter. I det 
samfund, de tilhører, er de ofte opinionsdannere, dem, andre 
kigger på, når de vil vide, hvordan de skal stemme eller løse 
et problem i familien. De er fremragende som forældre og 
partnere. De er medfølende og stærkt optagede af social 
retfærdighed og miljøspørgsmål”(Aron, 2010, s. 91)
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Et forsøg på en definition

Sammenfattende siger Aron, at særligt sensitive personer:

• Ikke har en lidelse men et genetisk betinget uforanderligt træk

• Lægger mærke til flere stimuli 

• Foretager en mere præcis og dyb forarbejdning af stimuli

• Lettere bliver overstimulerede, hvilket er ubehageligt

• Er mere tilbøjelige til at undgå overvældende situationer

• Er mindre impulsive – tænker før de handler

• Er intuitive – dvs. lader sig lede af instinkter uden at tænke

• Har en øget risiko for vanskeligheder i ugunstige miljøer

• Har bedre evner og muligheder i gunstige miljøer  

Illustration af konsekvenserne

• Generelt fokuserer Aron meget på positive aspekter af det at 
være særligt sensitiv. 

• Hun beskriver, at hun forsøger at gøre op med forestillingen 
om at det skulle være synd for dem der er særligt sensitive.

• Konsekvenserne af at være særligt sensitiv er sensoriske, 
emotionelle, kognitive og adfærdsmæssige.

”Som følge heraf er der en tendens til at sensitive mennesker, 
børn såvel som voksne, er empatiske, kloge, intuitive, kreative, 
omhyggelige og samvittighedsfulde…De bliver også lettere 
overvældet af…. store mængder input, der kommer på en gang. 
Derfor forsøger de at undgå den slags,..” (Aron, 2010, s. 25).
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Illustration af konsekvenserne

Overstimulering som et centralt begreb

• Overstimulering opstår som en reaktion på at særligt sensitive 
lægger mærke til flere stimuli end andre

• Overstimulering bør for særligt sensitive undgås

• Men samtidigt er det en naturlig tilgift af det at være særligt 
sensitiv – man må lære at håndtere, at man lettere bliver 
overstimuleret ved at finde veje til at undgå at blive det.

Et eksempel på overstimulering:

”De fleste mennesker overhører sirener, blændende lys, 
mærkelige lugte, rod og kaos. Særligt sensitive bliver forstyrrede 
af dem” (Aron, 2008, s. 26). 

Illustration af konsekvenserne

Generelle råd til forældrene er: 

• Vær på vagt overfor hvor meget stimulation barnet udsættes 
for i hverdagen

• Sørg for, at barnet ikke overstimuleres

”Tillad ”mental hygiejniske” dage…hvor dit særligt sensitive 
barn kan blive hjemme fra skole, sove længe, tage en ekstra 
lur og i almindelighed slappe af” (Aron, 2010, s. 316) 

”Lad for det først være med at overdrive sociale aktiviteter. 
Selv ekstroverte særligt senstive børn har brug for langt mere 
tid i ro, hvor de ikke er i en gruppe, end børn, der ikke er 
særligt sensitive.”(Aron, 2010, s. 312). 
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Illustration af konsekvenserne

Generelle råd til forældrene er: 

• Lær barnet at være opmærksom på dets stimulationsniveau og 
at undgå overstimulation

”Bliv ved med at minde om, at det er vigtigt at håndtere 
overstimulering” (Aron 2010, s. 336). 

• Hjælp barnet ved at få omverden (skole, fritidsliv m.v.) til at 
tilpasse sig barnet

”For disse børn er det alfa og omega, at der er god 
overensstemmelse mellem deres temperament og deres 
omgivelser. Når de bliver ældre, tilpasser de sig deres verden, 
men til at begynde med har de brug for, at den tilpasser sig 
dem” (Aron, 2010, s. 364)

Illustration af konsekvenserne

En yderligere konsekvens af Arons beskrivelser er en opdeling i 
dem og os – de ”ikkesensitive” og de ”sensitive”.

Læserne efterlades med det indtryk, at det er godt at være særligt 
sensitiv og mindre godt at være ikke særligt sensitiv

”Særligt sensitive foretager sig mere af det, som gør 
menneskene forskellige fra andre dyr” (Aron, 2008, s. 37).

”Selvfølgelig har majoriteten, de ikkesensitive, udviklet en 
antagelse om, hvad der foregår inde i sensitive børn. 
Undertiden projicerer de måske en smule – de ser i den 
”anden” det, de ikke kan lide hos sig selv og ønsker at blive af 
med.” (Aron, 2010, s. 32) 
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En kritisk diskussion

Første kritikpunkt: Definitionen er uklar

Dette kommer til udtryk ved at:
• Definitionen er for bred og for vag

&
• Viden fra beslægtede begreber antages at gælde for særlig 

sensitivitet

&
• Der er uafklarede spørgsmål vedrørende målemetoden

En kritisk diskussion

Første kritikpunkt: Definitionen er bred og vag

• Dette medfører at det er op til den enkeltes fortolkning at forstå hvad der 
ligger i begrebet. 

Et eksempel

• Mette Marie Agner Pedersen har interviewet 11 tilfældigt udvalgte 
sundhedsplejersker i København.

• Sundhedsplejerskerne oplever, at særligt sensitive børn har følgende 
problematikker:
• Er meget urolige, 

• Har svært ved at håndtere skift

• Har svært ved at regulere sig selv

• Har svært ved at komme i skole

• Er meget stille etc. 

• Men hver problematik beskrives KUN af 1 sundhedsplejerske. Der er ingen 
overlap i beskrivelserne.
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En kritisk diskussion

Første kritikpunkt: Definitionen er bred og vag

• Kritikken understøttes af Barnum eller Forer effekten, der blev 
identificeret da man for mange år siden begyndte at lave 
undersøgelser af personlighed:
• Personer oplever meget vage formuleringer som skræddersyet til 

dem, og lægger ikke mærke til at de kunne gælde for enhver.

• Muligvis opstår denne effekt fordi der er forbundet et håb eller 
ønsketænkning med at kunne svare ja til udsagnet. 

Med andre ord: Hvem vil ikke hellere have et overstimuleret end 
et adfærdsvanskeligt barn, særligt når man via Arons anvisninger 
kan vende det særligt sensitive træk til en fordel for barnet?

En kritisk diskussion
Første kritikpunkt: Viden fra beslægtede områder overføres ukritisk
• En række forskere undersøger beslægtede begreber

For eksempel

• Kagans begreb: ”hæmmet temperament”

• Belskys begreb: ”forskelligartet modtagelighed”

• Aron henviser ukritisk til andre forskeres resultater for støtte af sit 
begreb. 
”Når jeg henviser til undersøgelser om introversion eller generthed, antager jeg, 
at de fleste forsøgspersoner var særligt sensitive” (Aron, 2008, s. 311).

• Samme ses hos danske fagpersoner, der arbejder med Arons begreb f.eks. Lise 
og Martin August ”Sensitive børn – fra sårbarhed til styrke”, Hans Reitzels 
Forlag, 2016
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En kritisk diskussion
Første kritikpunkt: Viden fra beslægtede områder overføres ukritisk

• Et udsagn om særligt sensitive børn i August og August (2016)
”At særligt sensitive børn er mere villige til at donere lommepenge til 
humanitært arbejde end andre børn, når de er trygt knyttede til deres forældre 
(Bakermans-Kranenburg & Van Ijzendorn, 2011).” (s. 19) 

• Når man søger i teksten der henvises til  – finder man:

No matches…..

En kritisk diskussion
Første kritikpunkt: Viden fra beslægtede områder overføres ukritisk

• Et udsagn om særligt sensitive børn i August og August (2016)
”At særligt sensitive børn er mere villige til at donere lommepenge til 
humanitært arbejde end andre børn, når de er trygt knyttede til deres forældre 
(Bakermans-Kranenburg & Van Ijzendorn, 2011).” (s. 19) 

Hvis man søger på ”sensitive” i artiklen finder man 8 hits

• 1 om, at Belsky foreslår, at nogle har et sensitivt nervesystem.

• 1 om, at være sensitiv for feed-back

• 1 om sensitive omgivelserne

• 5 om forældre, der er sensitive i deres væremåde

Med andre ord: artiklen handler ikke om særligt sensitive børn. Der 
er heller ikke her belæg for udsagnet.
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En kritisk diskussion
Første kritikpunkt: Viden fra beslægtede områder overføres ukritisk.

Kan man overføre resultater fra et begreb til at gælde andre?
• Det kan man kun tillade sig, hvis undersøgelser har vist, at de 

forskellige begreber ikkeer forskellige men overlapper fuldt ud.

• Aron fastholder at særlig sensitivitet er unikt og ikkekan sidestilles med 
f.eks. Hæmmet temperament, introversion, neurotisisme etc.

Med andre ord: Man kan ikke ukritisk bruge andre forskeres fund. 

Der skal udføres selvstændig forskning i begrebet særlig sensitivitet, 
før man kan sige der er belæg for begrebet. 

En kritisk diskussion
Første kritikpunkt: Målingen er ikke tilstrækkeligt underbygget.

• Særlig sensitivitet undersøges med HSP skalaen. 
• HSP er undersøgt i psykometriske studier.

• Aron finder, at der er tale om 1 sammenhængende begreb.

• Uafhængige forskere finder alle, at der er tale om 2 eller 3 begreber.

• Mangler studier, der sammenligner HSP med beslægtede begreber

• Skalaen er indtil nu kunundersøgt på voksne – ikke børn.

• Der findes afarter af HSP, hvis gyldighed ikke er undersøgt

• De skalaer, der findes i bøgerne fra 2008 og 2010 er anderledes 
end den HSP skala, der er undersøgt. 

Med andre ord: Der er stadig tvivl om hvad vi undersøger med HSP 
og hvordan HSP hænger sammen med øvrig viden på området. 
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En kritisk diskussion
Andet kritikpunkt: Der er tvivlsomt belæg for særlig sensitivitet
• Arons teori fastslår, at særligt sensitive personer lægger mere mærke til 

stimuli, og at dette øger risikoen for ubehagelig overstimulering.

• Evans og Rothbart (2008) undersøger om der er sammenhæng mellem 
øget sensitivitet overfor perception af stimuli og ubehag opstået som et 
resultat af denne stimulering.

• De peger på, at der ingen grund er til at tro, at de to hænger sammen.
• Perception er en kognitiv proces, hvor stimuli tildeles opmærksomhed

• Ubehag er en emotionel proces

• Deres studie viser, at der ingensammenhæng er mellem de to begreber.

Med andre ord: Der er intet belæg for, at sensitivitet overfor stimuli 
skulle udløse overstimulering og ubehag. 

En kritisk diskussion
Andet kritikpunkt: Der er tvivlsomt belæg for særlig sensitivitet

Aron fastslår, at særligt sensitive er mere påvirkelige af miljøet

”Endelig er der min egen forskning, som viser, at de særligt 
sensitive børn, der oplever en nogenlunde normal barndom, ikke 
har været mere disponerede for angst, depression eller generthed 
end de ikkesensitive børn.”(Aron, 2010, s. 48).

• Aron har så vidt vi har kunne finde når vi søger internationale 
forskningsdatabaser ikke udført undersøgelser af børn. 

• Deres egne studier af voksne (1997, 2005) 
– Finder kun delviststøtte for at særligt sensitive er mere generte og har 

dårligere oplevelser af barndommen når miljøet var ugunstigt 

– De finder i det ene studie kunstøtte for denne påstand blandt mænd
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En kritisk diskussion
Andet kritikpunkt: Der er tvivlsomt belæg for særlig sensitivitet

Uafhængige studier har undersøgt påstanden om, at særligt sensitive 
personer får det bedre eller dårligere afhængigt af miljøet

• Booth, Standage & Fox, (2015)
– Finder ikkeat særlige sensitive personer med gode opvækstvilkår har 

forstærkede positive oplevelser.

– Finder derimod at særlig sensitive personer med ugunstige opvækstvilkår er 
mere negativt påvirket. 

• Liss, Timmel, Baxley, Killingsworth, (2005)
– Finder kunstøtte for hypotesen om plasticitet i 1 af 4 analyser.

– De øvrige 3 viste, at særlig sensitivitet var sammenfaldende med øgetangst 
og depression uansetopvækstvilkår.

En kritisk diskussion
Andet kritikpunkt: Der er tvivlsomt belæg for særlig sensitivitet

Andre studier har undersøgt sammenhæng mellem særlig sensitivitet 
og negative faktorer uden at tage højde for opvækst.

Forskerne finder sammenhæng mellem særlig sensitivitet og

• angst, social fobiske symptomer, depression, negativ affektivitet, 
neurotisisme, symptomer på personlighedsforstyrrelser, forsøg på 
at undgå situationer hvor man oplever at kunne komme til skade, 
vanskeligheder med at identificere og italesætte følelser 
(alexitymi), og autisme spektrum symptomer (Hofmann & Bitran, 2007; Liss, 
Mailloux, Erchull, 2008; Meyer, Ajchenbrenner, Bowles, 2005; Rawlings, Tham & Davis 2010). 
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En kritisk diskussion
Andet kritikpunkt: Der er tvivlsomt belæg for særlig sensitivitet

Et studie af Pluess og Boniwell (2015) har undersøgt om særligt sensitive personer 
har bedre effekt af forebyggelsesprogrammer mod depression

En kritisk diskussion
Andet kritikpunkt: Der er tvivlsomt belæg for særlig sensitivitet
Et studie af Pluess og Boniwell (2015) har undersøgt om særligt sensitive personer 
har bedre effekt af forebyggelsesprogrammer mod depression

Hvad tænker I? 

Har man større chance for bedre effekt af behandling 

hvis man er særligt sensitiv?



23/01/2017

18

En kritisk diskussion
Andet kritikpunkt: Der er tvivlsomt belæg for særlig sensitivitet

Lad os dykke ned i metoden i studiet af Pluess og Boniwell.

Forfatterne påpeger, at særligt sensitive piger havde færre 
depressionssymptomer efter behandling, 6 mdr og 12 mdr senere end 
ikke-særligt sensitive og en kontrolgruppe, der ikke fik behandling.

Kritikpunkt 1:
De undersøgte ikkesærlig sensitivitet før behandlingen, kun efter.

Man kan ikke lave forudsigelser, hvis ikke målingen er forekommet 
før det man ønsker at forudsige.

En kritisk diskussion
Andet kritikpunkt: Der er tvivlsomt belæg for særlig sensitivitet

Kritikpunkt 2:
De undersøgte ikkesærlig sensitivitet i kontrolgruppen.

• Mao, ved vi ikke om der er samme forskel hos kontrolgruppen – at 
dem med lav forekomst af depressive symptomer også rapporterer 
lav forekomst af særlig sensitivitet.

• Måske har de to ting intet med hinanden at gøre.

Dette støttes af forfatternes egne resultater

• De finder ingen signifikant sammenhæng mellem særlig 
sensitivitet og depressionssymptomer over tid.

Med andre ord: Der er p.t. ingen belæg for positive konsekvenser. 
Tværtimod, er særlig sensitivitet en risikofaktor for negativ udvikling
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En kritisk diskussion
Tredje kritikpunkt: Der er ingen evidens for handleanvisningerne.

Aron har en række handleanvisninger, som man bør følge hvis man 
har et særligt sensitivt barn, eller selv er særligt sensitiv. 

• Vi har lavet en akademisk litteratursøgning i de største databaser, 
der indeholder stort set al forskningslitteratur. 

• Vi har søgt på en variation af muligheder over temaet.

• Det har ikkeværet muligt for os at identificere et eneste studie, der 
har undersøgt om disse anvisninger er effektive. 

Med andre ord: Vi ved endnu ikke om de gør mere skade end gavn

En kritisk diskussion
Yderligere opstår der forskelle mellem den klinisk psykologiske 
forståelse for udvikling og den særligt sensitive forståelse for børns 
udvikling.

Disse forskelle i forståelse kan have stor betydning for forståelsen af 
barnet. 
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En kritisk diskussion
Lad os illustrere med casen Oliver fra vores bog (akademisk forlag, 2016)

En kritisk diskussion
Hvordan kan vi forstå Oliver? (Esbjørn et al., 2016)
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Klinisk psykologisk forståelse

Normalt afgrænses udvikling indenfor nedenstående områder

Normaludvikling

Fejludvikling

Klinisk psykologisk forståelse

Klinisk børnepsykologisk afgrænsning af udvikling

Normaludvikling

Fejludvikling

Bredt 
normalområde

±2SD

Herunder 
psykiatriske 

lidelser
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Klinisk psykologisk forståelse

Klinisk børnepsykologisk afgrænsning af udvikling

Normaludvikling

Fejludvikling

Bredt 
normalområde

±2SD

Herunder 
psykiatriske 

lidelserLøsning:
Ved evidensbaserede 
interventioner hjælpes barnet til en 
normaludvikling eller så tæt på en 
normaludvikling som muligt

Særligt sensitiv forståelse

Normaludvikling

Fejludvikling

Fokus på 
højt 

funktions
niveau

Ikke 
ofte*

Har de 
ikke**

* Angst og depression 
ses ved voldsom 
belastning og 
vedvarende 
overstimulering

** Autisme og adfærds-
forstyrrelser ses aldrig, 
ADHD kun sjældent.

Ifølge Aron (2008, 2010)
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Særligt sensitiv forståelse

Normaludvikling

Fejludvikling

Fokus på 
højt 

funktions
niveau

Ikke 
ofte*

Har de 
ikke**

* Angst og depression 
ses ved voldsom 
belastning og 
vedvarende 
overstimulering

** Autisme og adfærds-
forstyrrelser ses aldrig, 
ADHD kun sjældent.

Løsning:
Der er intet problem hos barnet. 
Reducer blot stimuleringsmængden

Hvis barnet har angst/depression og 
dette ikke hjælper anbefales anden 
intervention som supplement

Ifølge Aron (2008, 2010)

Risiko for stigmatisering
Mange giver udtryk for:
• At brugen af særlig sensitivitet giver mulighed for beskrivelser 

uden stigmatisering som ved brug af diagnoser.

MEN
• Stigmatisering handler om at man eller andre begrænser sine eller 

den andens muligheder fordi man har en særlig forventning til 
personen. 

‘

• Hvis man holder barnet tilbage fra oplevelser og stimulation ud 
fra en forventning om at barnet ikke vil kunne klare mængden af 
stimulering fordi barnet er særligt sensitivt = stigmatisering.

• Ydermere, risikerer vi at syge børn overses fordi vi forklarer 
symptomer med at barnet er særligt sensitivt. 
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Konklusion
• Begrebet særligt sensitiv er p.t. ikke tilstrækkeligt snævert 

defineret og operationaliseret.

• Der mangler forskning, der støtter begrebets antagelser om
• At særlig sensitivitet overfor stimuli fører til større risiko for 

overstimulering

• At særlig sensitivitet er en plasticitetsmarkør og ikke en risikofaktor

• Der mangler forskning om effekten af handleanvisninger

Med brugen af begrebet særligt sensitiv risikerer vi at:

• Normaludvikling defineres som afvigende fra spædbarnsalderen

• Fejludvikling defineres som normale reaktioner på 
overstimulering

Det er derfor i vores optik et stærkt problematisk begreb, som vi 
anbefaler man undlader at bruge.

Tak for jeres opmærksomhed

?
Følg os på Facebook:www.facebook.com/Center-for-Angst-CfA

Eller se vores hjemmeside http://psy.ku.dk/cfa/


