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Disposition for oplægget
Præsentationen er blevet til på baggrund af et arbejde udført af
”Særligt Sensitiv Gruppen” i Center for Angst, Institut for
Psykologi, Københavns Universitet.
Gruppen består foruden undertegnede af psykologerne Sofie Wille
Østergaard, Marie Tolstrup, Nicoline Normann.
• Hvorfor interessere sig for særlig sensitivitet?
• Hvad ligger der i begrebet særlig sensitivitet?
• Et forsøg på en definition af særligt sensitiv
• Illustration af konsekvenserne

• Er begrebet og handleanvisninger underbygget af forskning?
• Kritisk diskussion af begrebet og anvisninger

• Spørgsmål
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Hvorfor interessere sig for særlig
sensitivitet?
Arons bøger (2008 og 2010) er best-sellere, og begrebet vinder
frem med stormskridt
Indbygget i Arons forståelse af særlig sensitivitet ligger en række
handleanvisninger indbygget som skal sikre personen et godt liv.
Vi møder via Center for Angst:
• Mange forældre, der beskriver deres børn som særligt
sensitive.
• Mange professionelle, der efterlyser mere viden om begrebet.
Derfor bliver det centralt at forstå:
• Hvad ligger der i selve begrebet og er dette 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 udgivet i naturvidenskabelige magasiner
• 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

Et forsøg på en definition
I stedet er man nødt til at drage meninger ud af hendes
beskrivelser.
Via citater kan vi komme nærmere en definition.
Man bør ifølge Aron forstå:
”at et særlig sensitivt barns genetisk betingende anderledes
adfærdsmønster ikke kan ændres” (Aron, 2010, s. 363)
Her ser vi et eksempel på at særlig sensitivitet:
• Er genetisk betinget og ”anderledes”
• Ikke kan ændres
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Et forsøg på en definition
Øvrige centrale aspekter er ifølge Aron at:
• Særlig sensitivitet ikke er 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)
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” (Aron, 2010, s. 25).

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.
”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:
• Særligt sensitive er mere modtagelige for påvirkninger i omgivelserne
• Ugunstige miljøer med vedvarende overstimulering fører til
vanskeligheder som f.eks. angst og depression
• Gunstige miljøer giver særligt sensitive særlige evner og 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)

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
Er mindre impulsive
Foretager en mere præcis og dyb forarbejdning af stimuli
Lettere bliver overstimulerede hvilket er ubehageligt
Er mere tilbøjelige til at undgå overvældende situationer
Er intuitive – dvs. lade sig lede af instinkter uden at tænke
Har en øget risiko for vanskeligheder i ugunstige miljøer
Har bedre evner og muligheder i gunstige miljøer
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Illustration af konsekvenserne
Konsekvenserne er 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).
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 med at omverden (skole, fritidsliv m.v.) tilpasser
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 for bred og vag.
• Dette medfører at det er op til den enkeltes fortolkning at forstå
hvad der ligger i begrebet.
• Kritikken understøttes af Barnum eller Forer effekten:
• 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
Andet 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 kun undersøgt på voksne – ikke børn.
• Der findes af-arter af HSP, hvis gyldighed ikke er undersøgt
• De skalaer, der findes i bøgerne fra 2008 og 2010 er anderledes
end den HSP 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
Tredje kritikpunkt: Viden fra beslægtede områder overføres som
belæg for teorien om særlig sensitivitet.
• En række forskere undersøger beslægtede begreber
• Aron henviser til disse 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).

• Dette kan man kun tillade sig hvis undersøgelser har vist, at de
forskellige begreber ikke er forskellige men overlapper fuldt ud.
• Aron fastholder dog at særlig sensitivitet er unikt og ikke kan 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.

En kritisk diskussion
Fjerde kritikpunkt: Der er tvivlsomt belæg for særlig sensitivitet (A)
• 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 ingen sammenhæng er mellem de to begreber.

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

9

12/3/2015

En kritisk diskussion
Fjerde kritikpunkt: Der er tvivlsomt belæg for særlig sensitivitet (B).
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 delvist støtte for at særligt sensitive er mere generte og har
dårligere oplevelser af barndommen når miljøet var ugunstigt
– Finder i det ene studie kun støtte for denne påstand blandt mænd

En kritisk diskussion
Fjerde kritikpunkt: Der er tvivlsomt belæg for særlig sensitivitet (B).
Uafhængige studier har undersøgt påstanden om at de får det bedre
eller dårligere afhængigt af miljøet
• Booth, Standage & Fox, (2015)
– Finder ikke at 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 kun støtte for hypotesen om plasticitet i 1 af 4 analyser.
– De øvrige 3 viste, at særlig sensitivitet var sammenfaldende med øget angst
og depression uanset opvækstvilkår.
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En kritisk diskussion
Fjerde kritikpunkt: Der er tvivlsomt belæg for særlig sensitivitet (B).
Ander 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).

Med andre ord: Særlig sensitivitet er en risikofaktor for negativ
udvikling. Der er p.t. ingen belæg for positive konsekvenser.

En kritisk diskussion
Femte 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.
Det har ikke været muligt for os at identificere et eneste studie, der
har undersøgt at disse anvisninger er effektive.
Vi ved derfor endnu ikke om de gør mere skade end gavn
Yderligere opstår der forskelle mellem den klinisk psykologiske
forståelse for udvikling og den særligt sensitive forståelse.
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Klinisk psykologisk forståelse
Normalt afgrænses udvikling indenfor nedenstående områder

Normaludvikling

Fejludvikling

Klinisk psykologisk forståelse
Klinisk børnepsykologisk afgrænsning af udvikling
Bredt
normalområde
±2SD
Normaludvikling

Herunder
psykiatriske
lidelser
Fejludvikling
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Klinisk psykologisk forståelse
Klinisk børnepsykologisk afgrænsning af udvikling
Bredt
normalområde
±2SD
Normaludvikling

Herunder
psykiatriske
lidelser

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

Fejludvikling

Særligt sensitiv forståelse
Ifølge Aron (2008, 2010)
Fokus på
højt
funktions
niveau
Normaludvikling

* Angst og depression
ses ved voldsom
belastning og
vedvarende
overstimulering
** Autisme og adfærdsforstyrrelser ses aldrig,
ADHD kun sjældent.

Ikke
ofte*

Har de
ikke**

Fejludvikling
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Særligt sensitiv forståelse
Ifølge Aron (2008, 2010)
Fokus på
højt
funktions
niveau

* Angst og depression
ses ved voldsom
belastning og
vedvarende
overstimulering
** Autisme og adfærdsforstyrrelser ses aldrig,
ADHD kun sjældent.

Normaludvikling

Løsning:
Der er intet problem hos barnet.
Reducer blot stimuleringsmængden
Hvis barnet har angst/depression og
dette ikke hjælper anbefales anden
intervention som supplement

Ikke
ofte*

Har de
ikke**

Fejludvikling

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
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Tak for jeres opmærksomhed

?
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