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Förord  
Jag vill framföra ett stort tack till alla som stöttat och bidragit till att möjliggöra denna studie. Främst 
vill jag rikta ett stort tack till min son som har fått mig att öppna upp ögonen för vad högkänslighet 
innebär och givit mig en stark motivation till att forska kring detta ämne. Vidare vill jag rikta ett stort 
tack till alla pedagoger som deltagit i studien. Ni har berikat studien med många olika synvinklar kring 
studiens aktuella ämne och gjort studien möjlig. Jag vill även tacka de personer som hjälp till att 
komma i kontakt med pedagogerna som deltagit i studien.  
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Sammanfattning  

Högkänslighet är någonting som under senare år uppmärksammats i media. Kortfattat innebär 
högkänslighet att individen tar in fler intryck och bearbetar dem på ett djupare plan än andra. 
Högkänsliga individer kan ha lätt för att känna av sinnesstämningar och blir lätt påverkade av andras 
känslor. Vid för mycket stimulans blir högkänsliga individer lätt överstimulerade vilket kan leda till att 
de beter sig på sätt som inte alltid är socialt accepterat. De spenderar mycket tid och energi åt att 
bearbeta intryck och blir därav lätt utmattade och behöver tid för att skärma av. Den här studien 
fokuserar främst på det högkänsliga barnet och hur de anpassar sig i en förskolemiljö. Syftet med 
studien är att undersöka hur pedagoger, upplever att högkänsliga barn anpassar sig i förskolans miljö 
samt hur pedagogerna bemöter behoven hos barn som är högkänsliga. För att göra studien möjlig har 
tre forskningsfrågor konstruerats. Studien har undersökt hur pedagoger ser på högkänslighet i sitt 
yrke, hur de anser att högkänsliga barn anpassar sig i förskolan samt hur de i sin tur bemöter de 
högkänsliga barnets behov. För att få en övergripande bild om hur pedagogerna ser på högkänslighet 
har Arons begrepp DOES används för att utsöndra begreppet och därefter landa i en övergripande 
uppfattning. Studien är baserad på åtta kvalitativa intervjuer med pedagoger som besitter 
medvetenhet kring begreppet högkänslighet och är yrkesverksamma inom förskolan. Varje intervju 
har transkriberats och analyserats genom kodning, tematisering och summering där varje enskild 
intervju bidragit med nya berikade infallsvinklar kring ämnet, det gick även att urskilja gemensamma 
infallsvinklar som tematiserades och presenterades i uppsatsens resultatkapitel. Ett framträdande 
resultat av studien var att högkänslighet bör uppmärksammas mer för att i sin tur tidigt kunna 
identifieras hos barn. Ett annat av intervjuerna framträdande resultat, var att pedagogens bemötande 
syntes vara betydande för huruvida det högkänsliga barnet anpassar sig i förskolans miljö. Om 
pedagogens bemötande gick i linje med barnets behov skulle denne ha goda förutsättningar att 
anpassa sig i en förskolemiljö.  
 
Nyckelord: Förskola, HSP, Högkänslighet, SPS, Sensory Processing Sensitivity 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 4 

Innehållsförteckning 
Inledning          5 
Syfte och frågeställningar      7 

Syfte         7 
Frågeställningar         7 

Tidigare forskning        8 
Litteratursökning        8 
Arons begrepp DOES       9 
Högkänsliga barns anpassning till nya miljöer    9 
Bemötandet av högkänsliga barn     10 

Metod          12 
Urval          12 
Datainsamling        13 
Databearbetning och dataanalys      14 
Forskningsetiska aspekter      14 
Validitet och reliabilitet       14 

 
Resultat och analys       16 

Arons begrepp DOES       16 
Djup bearbetning      16 
Överstimulering      17 
Emotionell mottaglighet     18 
Uppfattningen av det subtila     19 

Högkänsliga barns anpassning till nya miljöer    19 
Pedagogens bemötande av högkänsliga barn    20 
Risken med kategorisering      21 

Resultatdiskussion       23 
Arons begrepp DOES        23 
Högkänsliga barns anpassningsförmåga/pedagogens bemötande  24 

Risken med kategorisering      25 

Metoddiskussion         25 
Förslag på framtida forskning      25 
Referenser         27 
Bilaga 1 – Informationsbrev      29 
Bilaga 2 – Intervjuguide        31 
 



 5 

 
 

 
Inledning 
Redan 1913 identifierade Carl Jung den medfödda känsligheten. Han lyfte fram hur barn som var extra 
känsliga hade större benägenhet att få ångest eller bli deprimerade i vuxen ålder. Den amerikanska 
forskaren Elaine N. Aron hävdar att denna upptäckt står fast än idag (Aron, 2006). Det är en upptäckt 
som leder till en slagkraftig anledning till att högkänslighet bör identifieras redan hos små barn, för att 
i sin tur kunna bemöta dem på ett sätt som skulle kunna eliminera psykisk ohälsa i framtiden.  
 
Aron (2006) har forskat kring begreppet högkänslighet sedan 1996 och menar att hela 15-20 % 
besitter detta medfödda personlighetsdrag. Vidare beskriver hon hur begreppet högkänslighet har 
tagit kraft och blivit ett ämne som det talas om i media. Hon belyser det vetenskapliga begreppet för 
högkänslighet som är sensory processing sensitivity (SPS). Aron (2010) har försökt skapa ett sätt att 
sammanfatta de egenskaper som binder de högkänsliga individerna samman med begreppet DOES 
som kommer användas genom uppsatsen.  
 
Både vuxna och barn kan vara högkänsliga men den här studien fokuserar på det högkänsliga barnet, 
som vistas i en förskolemiljö. Motivationen till denna studie grundar sig i en skarp vision och ett hopp 
om att förskolpedagoger, vilket denna studie riktar sig mot, skulle ha nytta av kunskap om 
högkänslighet och hur de i sin tur kan bemöta det högkänsliga barnet på bästa sätt. Med kunskap om 
ämnet skulle högkänsliga barn bli lättare att identifiera och det skulle bli enklare för pedagogen att 
underlätta för det högkänsliga barnet och exempelvis låta dem skärma av när de är möjligt, sänka sin 
auktoritet och minska på stimulans. 
 
Aron (2013) beskriver hur högkänsliga barn reagerar starkare än andra på yttre stimulans och har ett 
nervsystem som är mer känsligt än hos genomsnittet. Dessa barn kan tolka omvärlden på ett sådant 
vis att de lägger märke till väldigt små förändringar och har en tendens att bli överväldigade av höga 
stimulansnivåer samt reagerar starkt på andras känslor.  
 
Genom att tolka omvärlden på detta omfattande vis blir vardagen mer intensiv och tröttsam än för 
andra. All den information som det högkänsliga barnet tolkar så pass kraftfullt, måste på något vis 
bearbetas, det tar helt enkelt mycket energi att tolka omvärlden på detta sätt. Detta personlighetsdrag 
kan helt enkelt utgöra en försvåring av att hantera situationer där individen ställs inför mycket subtilt 
stimuli, liksom i förskolan. Därför finns det en stark motivation till att forska kring hur pedagogen kan 
förstå och hjälpa det lilla högkänsliga barnet i dessa omfattande känslor.  
 
Aron (2013) belyser vikten i att barn känner sig trygga i nya situationer. Vidare menar hon att det 
många gånger kan vara nödvändigt att invänta ett barn som inte är redo för större förändringar. 
Pramling, Samuelsson, Williams & Sheridan (2015) belyser hur barn som börjar förskolan blir allt 
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yngre. De lyfter även fram hur förskolans genomsnittliga barngrupper har vuxit den sista tiden vilket 
enligt dem innebär en problematik då stora barngrupper betyder fler barn och färre möjligheter till 
kommunikation mellan barn och pedagoger. Det innebär att det finns mindre tid att tillgodose varje 
barns behov och individanpassa bemötandet för varje enskilt barn. Små barn förväntas anpassa sig 
under korta inskolningar och därefter finna sig i en miljö som ligger långt ifrån vad dom är vana vid. 
Samtidigt beskriver Aron (2013) hur de högkänsliga barnet tar längre tid på sig att anpassa sig efter 
nya situationer och människor vilket kan innebära en problematik för det lilla barnet som snabbt 
tvingas anpassa sig i förskolan som innebär både en ny miljö och nya människor i sin omgivning.  
 
Durbach (2011) lyfter fram hur amerikanska högkänsliga barn många gånger får höra att de 
överreagerar. De kan handla om kläder som kliar, höga ljud eller en stämning som blir överväldigande 
i någon bemärkelse. Små barn har svårt att sätta ord på sina känslor och behöver hjälp med de. En 
förundran härrör härav kring hur pedagogerna ser på högkänslighet och hur de upplever att de 
högkänsliga barnet anpassar sig i förskolans miljö gentemot barn som inte är högkänsliga. En 
förundran som leder till huruvida pedagogerna i sin tur bemöter dessa barns behov. Den här studien 
syftar till att undersöka hur det lilla högkänsliga barnet anpassar sig i en miljö där subtila stimuli 
kanske är högre än vad de är vana vid och hur pedagogerna sedan bemöter dessa barn.  
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Syfte och frågeställningar  
 

Syfte 

Denna studie handlar om begreppet högkänslighet (high senitivity). Syftet med studien är att 
undersöka hur högkänsliga barn anpassar sig i förskolans miljö utifrån perspektivet av pedagoger som 
besitter medvetenhet kring begreppet. Vidare syftar studien till att undersöka hur pedagogerna 
bemöter behov hos barn som är högkänsliga.  

 
Frågeställningar 

1. Vilka uppfattningar har pedagoger om högkänslighet? 
2. Använder de begreppet i sitt yrke och i så fall på vilket sätt?  
3. Hur anser pedagoger att högkänsliga barn anpassar sig i förskolan? 
4. Hur bemöter pedagoger det högkänsliga barnets behov? 
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Tidigare forskning  
I detta avsnitt presenteras studiens utgångspunkter. Här återfinns en bakgrund om högkänslighet 
baserad på tidigare forskning kring ämnet. Här presenteras högkänslighet i sin helhet och även 
förankrat till anpassning och bemötande.  

 

Litteratursökning  
För att finna vetenskapliga artiklar användes Umeå universitetsbiblioteks hemsida. Därefter utfördes 
olika sökningar som förhåller sig till begreppet högkänslighet. Antalet svenska studier kring ämnet var 
begränsat och genom att söka efter artiklar på engelska framkom betydligt fler resultat. Sökningen 
”high sensitive person” gav 386,344 artiklar. Det visade sig att de flesta sökresultat kring ämnet var 
böcker och journaler av Elaine N. Aron. Därefter utfördes en sökning efter samtliga artiklar av Elaine 
N. Aron och då återfanns många intressanta artiklar kring ämnet. Elaine N. Aron har forskat om 
högkänslighet sedan 1996 och besitter en omfattande expertis inom ämnet. Hennes artiklar är många 
men det gick att sålla ut ett antal artiklar som kommer att finna sin relevans i denna studie. Valet av 
artiklar utfördes med hänsyn till studiens syfte. För att sedan bredda perspektivet och inte enbart utgå 
ifrån en forskare har även, trots begränsade sökresultat, ett antal artiklar ifrån andra forskare hittat 
sin relevans i denna studie.  
 

Arons begrepp DOES  
Aron (2010) beskriver hur högkänslighet kan yttra sig på olika sätt hos olika individer. För att få en 
förståelse för vad högkänslighet innebär och för att särskilja högkänslighet från diagnostisering eller 
bristfällighet, skapade Aron (2010) begreppet DOES. Begreppet syftar till att begränsa den forskning 
som finns kring högkänslighet och sammanfatta det som binder samman alla dem som är högkänsliga. 
Vidare har även Gerstenberg (2012), Acevedo et al. (2014) och Ellis & Boyce (2008) forskning använts 
för att utsöndra de egenskaper som inkluderas i begreppet DOES.  
 
Den första bokstaven D står för en djup bearbetning av stimuli och intryck (Depth of processing). Det 
innebär att högkänsliga barn bearbetar sina intryck på ett mer kraftfullt och djupare plan än andra. 
Den högkänsliga individer bearbetar sina intryck intensivt och ser samband i aktiviteter och händelser. 
De kopplar även händelser till tidigare erfarenheter på ett vis som andra inte gör (Aron, 2010). 
 
Bokstaven O står för överstimulans (Overstimulation). Genom att ständigt ta till sig intryck på ett 
kraftfullt plan och samtidigt bearbeta intryck, blir överstimulering och överväldigande en följd av 
processen (Aron, 2010). Gerstenberg (2012) utövade experiment som stöttar Arons tankar kring 
överstimulering. Hans experiments som inkluderade både högkänsliga och icke högkänsliga individer 
gick ut på att finna undangömda detaljer. Det visade sig att de högkänsliga individerna fann detaljerna 
både snabbare och de var dessutom mer noggranna. Däremot visade de sig att de högkänsliga hade ett 
högre stresspåslag efter uppgiften än de som inte var högkänsliga som i sin tur ofta ledde till att dem 



 9 

blev överstimulerade.  
 
Bokstaven E står för emotionell mottaglighet (Emotional insensitivity). Det innebär att högkänsliga 
individer reagerar i högre utsträckning både på negativa och positiva upplevelser. Bokstaven E har 
även med empati att göra, vilket innebär att högkänsliga individer ibland har svårt att sålla bland sina 
egna och andras känslor. De känner ofta med andra människor vilket innebär att de ofta tar på sig 
deras bekymmer. För små barn innebär de ofta att dem blir ledsna när andra barn är ledsna. Acevedo 
et al. (2014) lyfter fram en skillnad mellan en högkänslig hjärnas och en icke högkänslig hjärnas 
funktion. De lyfter fram empati och förmåga att känna av sinnesstämningar stödjer Arons (2010) teori 
om att högkänsliga individer har en större förmåga att känna empati och känna av sinnesstämningar 
än icke högkänsliga individer.  

Sista bokstaven är S och står för uppfattningen utav de subtila (Sensory sensitivity). De innebär att 
högkänsliga individer ofta uppfattar subtilt stimuli i högre utsträckning än andra. De kan uppleva 
svaga dofter, ljud, eller andra små detaljer i omgivningen som andra inte lägger märke till (Aron, 
2010).  
 
Aron (2010) menar att DOES är ett sätt att försöka överblicka begreppet högkänslighet. Trots att den 
högkänsliga människan, liksom vilken människa som helst, är unik och att ovannämnda drag kan både 
existera eller saknas i högkänsliga och icke-högkänsliga individer. Börjesson & Palmblad (2003) lyfter 
dock fram en problematik i vissa typer av kategoriseringar som inkluderar dels diagnoser så som 
autism och ADHD men också begrepp som högkänslighet. De menar att kategoriseringen skapar 
svårigheter i att se individen och främjar snarare en form av gruppering. Vidare lyfter Ellis & Boyce 
(2008) fram ett samband mellan miljö och biologisk känslighet. De menar att barn reagerar beroende 
på den miljö som de vistas i och att dess känslighet kan variera beroende på förutsättningar. De menar 
att den kategorisering som sker av exempelvis högkänsliga barn kan innebära en påverkan av barnets 
känslighet.  
 
 

Högkänsliga barns anpassning till nya miljöer  
Aron (2013) beskriver hur självständigheten kan bli lidande hos det högkänsliga barnet och barnet 
undviker därav att utsätta sig för nya situationer. Nya upplevelser kan kännas hotfulla och barnet blir 
lätt överstimulerat i nya miljöer. Det högkänsliga barnet kan enligt Aron (2013) upplevas som 
introvert eller inåtvänt. Däremot belyser Grimen & Diseth (2016) att en anledning till att högkänsliga 
individer agerar på ett vis som får dem att framställas som introverta kan vara att de drar sig tillbaka i 
sociala situationer för att strategiskt minska sin stimulansnivå.  
 
Aron (2013) lyfter fram hur högkänsliga barn, allt som oftast behöver längre tid på sig att anpassa sig 
till nya miljöer och situationer. De behöver mer stöd och struktur för att anpassa sig och deras 
anpassningsprocess bör ske i mindre steg än för en individ som inte är högkänslig. Tryggheten blir en 
viktig faktor för de högkänsliga barnets möjlighet till anpassning likväl som att förebygga 
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överstimulering. 
 
Vidare lyfter Belsky och Pluess (2009) fram fördelarna med att vara högkänslig. De belyser de 
evolutionära syftet med känslighet av olika slag och menar att den frambringar en lyhördhet och 
känsla för detaljer. Det i sin tur bidrar till ett sunt beslutsfattande men det med förutsättningen att 
situationerna är homogena. De lyfter fram homogenitet som en viktig del i anpassningsförmågan hos 
den högkänslige individen.  
 
Aron (1997) belyser hur anpassningen till en ny miljö är mäkta krävande för ett högkänsligt barn. Att 
höra nya röster, nya dofter och inte minst försöka sålla bland alla de känslor som befinner sig på en 
plats med flera individer, kräver mycket energi från de lilla barnet. Högkänsliga barn känner ofta ett 
obehag när omgivningen blir mycket rörlig och svår att överskåda och de kan ha svårt att anpassa sig i 
en sådan miljö. De kan också reagera starkt på för höga eller låga temperaturer, starka ljus och 
liknande.  
 
Smith et al., (2005) beskriver hur de högkänsliga barnet kan agera extra starkt vid matsituationer. De 
menar att de högkänsliga barnen ofta har sämre aptit jämfört med andra barn. De har en tendens att 
reagera starkare på matens utseende, lukt, smak och temperatur. Vidare behöver dem bearbeta sina 
sinnesintryck i högre utsträckning och lugn och ro i denna process kan bli avgörande för barnets 
välbefinnande.  

 

Bemötandet av högkänsliga barn 
Renblad och Brodin (2014) lyfter fram att vart fjärde barn i förskolan har någon typ av psykiska, 
emotionella eller sociala problem. De lyfter fram hur siffran ökat och att pedagogens bemötande är 
betydande för hur barnen mår i förskolan.  
 
Attityden som omgivningen har mot ett litet barns känslighet formar hur barnet utvecklas. Det utger 
en grund för hur individen kommer att se på sin känslighet i framtiden. Genom att de vuxna i barnets 
omgivning inte accepterar eller inte bemöter barnets känslighet på ett ödmjukt sätt kan individen i 
framtiden utveckla antingen prestationsångest eller social fobi (Ellis, Essex & Boyce, 2005). 
 
Aron (2013) menar att med kunskap om vad högkänslighet innebär för ett barn kan personer i dess 
omgivning hjälpa och underlätta för barnets välbefinnande. Genom att föräldrar och pedagoger har 
kunskap om vad som kännetecknar ett högkänsligt barn kan dem anpassa barnets tillvaro i den 
utsträckning det är möjligt.  

 
Aron (2013) lyfter fram det viktigaste faktorerna när de kommer till hanteringen av högkänsliga barn 
är att minska stimuleringen och att ge barnet trygghet. Att minska på stimulering kan göras genom 
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små steg, exempelvis genom att låta barnen få kortare pauser i sin ensamhet eller tillsammans med 
någon pedagog, där de kan få möjlighet att landa i sina intryck. Högkänsliga barn blir lätt 
överstimulerade vilket påverkar dess välbefinnande i högsta grad. Vid överstimulering påverkas 
hjärnan på ett sätt som gör att prestationsförmågan sjunker och inlärningsförmågan blir sämre. 
Överstimulering påverkar även sättet hur barnet klarar sociala situationer och deras självkänsla kan ta 
skada då dem upplever att dem misslyckas.  
 
Aron (2013) lyfter fram hur många föräldrar och pedagoger gör misstaget att försöka råda bot på 
känsligheten genom att ge dem sociala utmaningar som snarare gör dem överväldigade av intryck. Det 
i sin tur kan försämra barnets självkänsla då det ofta resulterar i en upplevelse av att barnet inte klarat 
av situationen. Hon lyfter fram hur högkänsliga barn som ställs inför nya utmaningar där barnets 
nervsystem arbetar intensivt, snarare behöver mer trygghet än utmaning.  
 
Aron (2010) belyser även hur högkänsliga barn är mer mottagliga för både positiv och negativ 
förstärkning, vilket betyder att positiv förstärkning kan gynna barnets känsla av välbehag och trygghet 
och negativ förstärkning kan försämra denna känsla. Vidare beskriver Aron (1997) hur högkänsliga 
barn även har en tendens att reagera starkare än andra vid kollektiva tillsägelser. 
 
Johansson (2003) lyfter fram vikten i att försöka närma sig barns perspektiv. Hon belyser i sin artikel 
hur barn behöver bli bekräftade i sin upplevelse och hur deras känslor behöver bli beskådade på ett 
sätt som får dem att känna sig förstådda. De behöver alltså bli bemötta med respekt i sina känslor. 
Deras känslor är verkliga och genom att bekräfta dem, kan barnet landa i en känsla av att det är ok att 
känna som de gör för att sedan växa och bli trygga individer.  
 
Aron (2010) belyser vikten i att en människa bör utmana sig i olika avseenden däremot menar hon att 
högkänsliga barn bör bemötas med ömhet i nya situationer som innebär hög stimulans liksom vid start 
av förskola eller skola. För ett högkänsligt barn är trygghet och samhörighet vad som utger hormoner 
samt signalsubstanser som förebygger de effekter som kommer med överstimulering. Det i sin tur 
minskar risken för att barnet blir stressat. Hon lyfter igen fram värme, trygghet och förståelse som 
avgörande för hur barnets nervsystem går att balanseras genom omgivningens bemötande.  
 
Durbach (2011) visar i sin studie att högkänslighet ofta missbedöms och landar i en diagnostisering 
som inte stämmer. Liss, Mailloux & Erchull (2008) har utfört en studie om relationer mellan autism 
och tre faktorer av sensorisk bearbetningskänslighet. Många av de autistiska dragen visade sig även 
kännetecknas av högkänsliga drag. Däremot har en annan studie utförts av Acevedo, Aron, Pospos och 
Jessen (2018) som syftar till att undersöka skillnaderna mellan högkänsliga drag och kliniska 
diagnoser så som autism. Där framkom en betydande skillnad mellan högkänslighet och autism i form 
av högkänsliga individers hjärnaktivitet kopplat till exempelvis empati och det visade sig att 
högkänslighet var ett stabilt personlighetsdrag. 
 
Pedagoger bedömer ofta högkänsliga som inåtvända, blyga, skygga och med olika 
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inlärningssvårigheter. Det högkänsliga barnets behov av att skärma av och dra sig tillbaka blir inte 
tillgodosett och dess sätt att själva tillgodose sitt behov blir ofta genom att uppföra sig på ett sätt som 
inte är socialt accepterat. När behovet inte blir tillgodosett kan barnets utveckling och lärande bli 
lidande eftersom barnets energi går åt till att bearbeta sina intryck. Däremot framstår högkänsliga 
individer ofta som plikttrogna vilket grundar sig i dess rädsla att göra fel, det i sin tur kan dock leda till 
en hög ångestnivå hos individen (Durbach, 2011). 
 
Dubach (2011) lyfter fram hur den högkänsliga individen är i behov av en speciellt anpassad miljö som 
får dem att känna trygghet. Han lyfter fram vikten av mindre klasser och hur pedagogen bör ha ett 
inkännande och anpassat förhållningssätt för att främja lärande hos den högkänslige individen. Vidare 
lyfter han fram hur brist på inkludering, inkännande och återhämtning kan bidra till att den 
högkänsliga individens utveckling hämmas. Genom att pedagogen arbetar med inkludering, 
inkännande och återhämtning i positiv anda kan barnet dock växa och utvecklas. Bergqvist (2003) 
menar att om barnet har känslomässiga svårigheter som bidrar till att dem har svårt att nå 
kunskapsmålen i skolan, är det ett barn som är i behov av särskilt stöd.  
 

 
 
Metod 
 
 
Urval  
Intervjupersonerna hittades via en sluten Facebooksida som inkluderar pedagoger från hela Sverige. 
Denna Facebooksida är ett diskussionsforum för ämnen som rör förskolepedagogik både pedagoger 
och föräldrar emellan. Forskaren var redan innan studiens start familjär med denna Facebooksida.  
 
Ett kriterium för att få vara delaktig i undersökningen var att pedagogen var medveten om vad 
högkänslighet innebar. Därefter sändes en kort beskrivning om studien till dem som mötte kriterierna 
för urvalsgruppen som inkluderade en förfrågan om dem var villiga att delta i en intervju. På så vis 
blev urvalet enligt följande:  
 
Intervjuperson 1 - 40 år, verksam i 7 år, förskollärare och grundskollärare 

Intervjuperson 2 – 35 år, verksam i 1 år, förskollärare och grundskollärare 

Intervjuperson 3 – 30 år, verksam i 3,5 år, förskollärare  

Intervjuperson 4 – 52 år, verksam i 20 år, förskollärare 

Intervjuperson 5 - 27 år, verksam i 3 år, förskollärare 

Intervjuperson 6 - 35 år, verksam i 5 år, förskollärare 

Intervjuperson 7 - 38 år, verksam i 7 år, förskollärare 

Intervjuperson 8 - 40 år, verksam i 13 år, förskollärare 
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Datainsamling 
Data samlades in genom halvstrukturerade intervjuer som undersökningsmetod. De halvstrukturerade 
intervjuerna innebär både struktur och flexibilitet. Svarsalternativen är inte fasta utan öppna och det 
blir därav möjligt att söka efter djupare kunskap än via enkätundersökningar etc. Dock är denna typ av 
metod strukturerad i den utsträckning att samma frågor ställs till alla deltagare, den saknar alltså inte 
helt struktur som den ostrukturerade intervjun. Valet av undersökningsmetod utfördes på grund av 
undersökningsmetodens flexibilitet, för att i sin tur komma nära intervjupersonernas tankar och 
känslor kring ämnet. Eftersom denna intervjuteknik innebär ett fokus på respondenternas upplevelser 
och känslor blev metodvalet ganska enkelt. Då studien ämnar finna svar på vissa specifika frågor 
konstruerades en intervjuguide för att möjliggöra att relevant information samlas in under 
intervjuerna. Intervjuerna skedde enskilt och via videosamtal för att komma så nära inpå 
respondenternas känslor och tankar som möjligt. Respondenterna blir därav inte påverkade utav 
andras tankar och åsikter som skulle kunna bli fallet i en gruppintervju. Varje intervju tog i genomsnitt 
45 minuter. Intervjuerna spelades in, för att vid bearbetning och analys kunna lyssnas på igen. De 
inspelade materialet transkriberades (Nilsson, 2014).  
 
 

Databearbetning och dataanalys 

Datan förberedes genom transkribering baserat på det material som spelades in under intervjun. 
Transkribering innebär att verbalt språk översätts till skrift. Intervjuerna transkriberades ordagrant i 
talspråksform. Eftersom intervjupersonerna utlovats anonymitet ersattes deras namn med fiktiva 
namn vid utskriften (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). 
 
Hjerm, Lindgren & Nilsson (2014) belyser tre nivåer genom vilka kvalitativ data kan analyseras. 
Intervjuutskrifterna analyserades med hjälp av dessa nivåer och kodades, tematiserades och 
summerades.  
 
Genom kodning fann forskaren mönster i datan för att göra den mer hanterbar. Det handlar om att 
finna begrepp i utskrifterna som är centrala och i sin tur tillskriva dem koder. På så vis kunde datan 
gradvis att kategoriseras. Under tiden som transkriberingen skedde kunde forskaren lära känna sitt 
material och det blev därav en integrerad del i analysen. När kodningen var genomförd och datan blev 
mer överskådlig var de tid att sätta de olika koderna i relation till varandra, vilket ledde in i nästa steg 
som var tematisering (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014)   
 
Genom tematisering identifierades kategorier bland koderna. Det handlade om att hitta teman bland 
nyckelorden, finna mönster i datan och identifiera det som är mest betydelsefullt, en viktig del i 
analysprocessen. Tematiseringen i denna underökning hade sin utgångspunkt i intervjufrågorna men 
texten genomsöktes efter svar som hamnat på andra ställen i intervjuprocessen (Hjerm, Lindgren & 
Nilsson, 2014) 
 
När kodning och tematisering gjort texten hanterbar, överskådlig och forskaren känner sig mättad, ges 
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möjlighet för forskaren att dra slutsatser. Genom kodning och tematisering kan ett resultat växa fram 
och de är här vi når den tredje nivån som är summering som i sin tur presenterades som analys och 
diskussion. 
 
Den kvalitativa analysen är ”partikularisk” vilket betyder att den syftar till att belysa mer generella 
problem och mönster utifrån enskildheter vilket genomsyrade denna del av analysprocessen (Hjerm, 
Lindgren & Nilsson, 2014) 
 
 
Forskningsetiska aspekter 
Forskning bär vikt både för att samhället och individens utveckling. Med det sagt är det viktigt att 
forskning sker på ett etiskt korrekt vis. För att ta lärdom och skydda dem som deltagit i denna studie 
har Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer (2002) styrt de etiska frågorna. Med hänsyn till 
informations-, samtycke-, konfidentialitets- och nyttjande-krav, har intervjupersonerna blivit 
informerade om studiens syfte. Vidare har dem blivit informerande om att dess medverkan är frivillig 
och att de närsomhelst hade rätt att hoppa av. Intervjupersonerna blev försäkrade om dess anonymitet 
och deras riktiga namn ersättes med fiktiva namn i såväl transkribering som färdig uppsats. Vidare 
blev även närståendes namn, ortsnamn, förskolans namn etc. borttagna i det transkriberade 
materialet.  
 
Till sist gavs informanterna information om vilka som i framtiden kommer att ta del utav resultatet av 
studien. De informerades även om den risk som finns att analysen i uppsatsen kan komma att 
generera sådant som inte gått i linje med intervjupersonernas tankar och åsikter. Informanterna fick 
möjlighet att sändas transkriberingen innan den delas med andra för att få möjlighet att korrigera eller 
uttrycka missförstånd.  

 

 
Validitet och reliabilitet 
 
Nilsson (2014) belyser validitet som avgörande för studiens kvalitet, det innebär studiens giltighet. I 
en kvalitativ undersökning kan forskaren ges möjlighet att nå djup kunskap och mening i 
datamaterialet. Patel och Davidsson (2011) belyser hur validitet i en kvalitativ studie omfattar hela 
forskningsprocessen.  Hur den aktuella studien strävat efter att uppnå validitet återfinns i 
metoddiskussionen.  
 
Patel och Davidsson (2011) beskriver hur reliabiliteten tillskillnad från validiteten som bör genomsyra 
hela forskningsprocessen och bör fokusera på det unika undersökningstillfället som råder i den 
specifika studien. Reliabilitet innebär studiens trovärdighet. De menar att begreppet reliabilitet sällan 
används eftersom validitet och reliabilitet är så pass inkluderade i den kvalitativa studien i sin helhet. 



 15 

Vidare återfinns information om den aktuella studiens strävan efter att uppnå reliabilitet i 
metoddiskussionen.  

 
  



 16 

 
Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat och analys. Genom de åtta intervjuer som utförts kunde 
forskaren se att respondenterna tog upp många gemensamma faktorer vid intervjuerna. Därav blev 
nedanstående teman en naturlig följd av den kodning som gjordes genom de transkriberade 
materialet.  
 
Arons begrepp DOES  
För att kunna besvara den första forskningsfrågan och få en överblick över hur pedagogerna som 
deltog i denna studie såg på högkänslighet bildades denna rubrik som ett sätt att överskåda de under 
intervjuerna återkommande begrepp som utformar vad Aron (2010) belyser som DOES. Hon menar 
att DOES står för de gemensamma dragen för den högkänsliga individen och vad som binder dem 
samman trots dess individuella olikheter. Även forskare som Acevedo et al. (2014), Gerstenberg 
(2012), Börjesson & Palmblad (2003) och Ellis & Boyce (2008) lyfter fram delar av de drag som 
inkluderar i Arons begrepp DOES. Därför föll de sig naturligt att låta DOES utforma ett eget tema 
under resultat/analys.  
 
 

Djup bearbetning 

Aron (2010) beskriver hur den första aspekten för vad som binder de högkänsliga individerna samman 
är den djupa bearbetningen. Det betyder att högkänsliga individer bearbetar sina intryck på ett 
djupare plan, ser samband och kopplar händelser till tidigare erfarenheter på ett kraftfullt vis.  
 
Samtliga respondenter tog upp bearbetning av intryck i någon bemärkelse som en viktig aspekt för vad 
högkänslighet innebär. En utav respondenterna belyste denna djupa bearbetning som bidragande till 
vissa följder. Intervjuperson 7 (personlig kommunikation, 18 maj 2019) uttryckte sig enligt följande: 
 

”Att vara högkänslig innebär att man bearbetar intryck och händelser på ett djupare plan 
än de flesta människor. Det kan medföra en hel del följder. Det kan lätt bli överväldigade av 
känslor eller överstimulerade. För min egen del, eftersom jag själv är högkänslig, ser jag den 
djupa bearbetningen som en styrka, något som gör att jag tillsammans med min mycket 
extroverta sida har ett otroligt intresse för andra människor och relationer till dem. Jag har 
lätt att läsa av människor och stämningar som finns mellan människor. Högkänsligheten i 
stort gör att jag känner otroligt starkt, det ger en intensivare upplevelse. På gott och ont.”  

 
Detta citat tillsammans med några andra respondenters antydanden, tyder på att deltagarna anser att 
den djupa bearbetningen utger många av det följder som högkänslighet även omfattar, ett exempel på 
dessa följder menar Aron (2010) är överstimulering.  
 
Det finns enligt samtliga respondenter många fördelar i att vara högkänslig och denna djupa 
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bearbetning syntes vara en stor del i huruvida denna styrka yttrar sig. Eftersom många respondenter 
själva var högkänsliga kunde dem relatera till en inre upplevelsen i att vara högkänslig. De tillförde 
ytterligare ett perspektiv till studien. Många respondenter menar att högkänsliga individer har en 
tendens att finna sitt inre driv och kraft genom huruvida de analyserade och problematiserade 
omvärlden. Det verkade vara den mest energikrävande aspekten bland de högkänsliga dragen men 
också vad som fick dem att känna sig både levande och starka. 
 
 

Överstimulering 

Aron (2010) lyfter även fram den andra aspekten, O som står för överstimulans. Genom att ständigt ta 
till sig intryck på ett intensivt sätt blir överstimulering en följd.  
 
Alla 8 respondenter ansåg att vissa barn hade lättare för att bli överstimulerade än andra, 7 av 
respondenterna ansåg att högkänsliga individer tillhörde dem som hade lättare för att bli 
överstimulerade. Anledningen till överstimulans i förskolan syntes för de flesta respondenter vara den 
stimulanskraftiga nivå som förskolan innebär. Intervjuperson 5 (personlig kommunikation, 19 maj 
2019) uttryckte sig enligt följande: 

 
” Det är ofta ett högt flöde under en dag på förskolan, hög ljudvolym och mycket rutiner att 
förhålla sig till. Många val och många relationer, kanske vikarier, fröknar, kompisar som 
man kanske aldrig hade valt själv att umgås med. Möjligheten till återhämtning är inte 
alltid så goda. Grupper kan vara stökiga/rastlösa och möjligheten till mindre grupper är få. 
Vissa föräldrar begär att barn ej ska sova trots att de behöver. Allt det här kan trigga upp 
stämningen för alla, inte minst för de som är högkänsliga” 
 

Flera av respondenterna tog upp den stimulanskraftiga miljön i förskolan som en bidragande faktor till 
överstimulans. Genom att ta med sig den förstnämnda aspekten som Aron (2010) menar är 
bearbetning utav intryck, bidrar förskolans stimulanskraft till att barnet intensivt bearbetar sina 
intryck vilket i sin tur leder till att det högkänsliga barnet blir överstimulerat.  
 
Gerstenberg (2012) stöttade Arons tankar kring överstimulering och genom en studie av både 
högkänsliga och icke högkänsliga visade de sig att de högkänsliga blir stressade i högre utsträckning än 
de som inte är högkänsliga. Intervjuperson 2 (personlig kommunikation, 10 maj 2019) uttryckte sig 
enligt följande: 
 

” Högkänsliga barn har lätt för att bli överstimulerade och verkar många gånger vara 
stressade i sin tillvaro på förskolan. Överstimulering sker ofta som en följd av många starka 
intryck under en kort tid och kan medföra att barnet beter sig på ett sätt som inte alltid är 
socialt accepterat.”  
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Överstimulering syns enligt både respondenterna och tidigare forskning som en följd av de övriga 
aspekter högkänslighet innebär. Durbach (2011) styrker det som intervjuperson 2 lyfter fram, att det 
högkänsliga barnet kan som följd av överstimulering, utge ett oönskat beteende. Aron (2013) belyser 
hur barnets beteende kan leda till att de får ett felaktigt bemötande som kan skada barnets självkänsla 
och välbefinnande.  
 
 

Emotionell mottaglighet 

Aron (2010) beskriver den tredje aspekten som emotionell mottaglighet. Det betyder att högkänsliga 
individer reagerar starkare på både positiva och negativa upplevelser. De kan även ha svårt att 
navigera bland sina egna och andras känslor och lever sig därav ofta in i andras känslor och kan senare 
i livet ta på sig andras bekymmer.  
 
Respondenterna var ense om att högkänsliga barn hade starkare reaktioner när de kommer till 
stämningar. Så många som 6 respondenter tog upp hur högkänsliga barn hade svårt att navigera kring 
sina och andras känslor. Ett flertal respondenter tog upp hur högkänsliga barn kunde reagera starkt på 
att bli tillsagda. Intervjuperson 2 (personlig kommunikation, 10 maj 2019) uttryckte sig enligt 
följande: 

 
”Jag anser att de ibland kan behöva ett annat bemötande än andra barn. De kan lätt bli 
ledsna när andra barn är ledsna. Ett högkänsligt barn kan reagera annorlunda på en mild 
tillsägelse och därför lämpar det oftast inte sig att vara auktoritär” 
 

Ovanstående citat stödjer Aron (1997) teori om hur högkänsliga barn kan reagera starkt på tillsägelser. 
Aron (2010) belyser även hur högkänsliga barn är mer mottagliga för både positiv och negativ 
förstärkning, vilket betyder att positiv förstärkning kan gynna barnets känsla av välbehag och trygghet 
och negativ förstärkning kan försämra denna känsla. 
 
Hälften av respondenterna tog upp hur de högkänsliga barnen utmärkte sig genom sina svårigheter i 
att sålla bland sina och andras känslor. En av intervjupersonerna belyste hur högkänsliga barn ofta tog 
på sig skulden för saker som de inte gjort. De syntes även ha lätt för att känna av stämningar i ett rum 
och agera därefter. Intervjuperson 1 (personlig kommunikation, 20 maj 2019) uttryckte sig enligt 
följande: 
 

”Jag upplever många högkänsliga barn som otroligt skickliga på att känna av stämningar 
som råder och anamma dem, oavsett om de är en bra eller dålig stämning. De kan behöva 
bemötas och hanteras på ett visst sätt för att må bra och behöva stöd i att hantera dessa 
stämningar”  

Att vara högkänslig syntes enligt en intervjuperson innebära någon form av förmåga att läsa av och 
känna med andra människor. Detta sätt att se på högkänslighet stöds genom Arons (2010) samt 
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Acevedo et al. (2014) som lyfter fram att högkänsliga individer ofta besitter stor empati för andra 
människor. De styrker det som många av de intervjuade pedagogerna belyste, att högkänsliga 
individer ibland har svårt att sålla bland sina egna och andras känslor. Likväl som att de ofta känner 
med andra människor, vilket innebär att de ofta tar på sig deras bekymmer.  

 
Uppfattningen av det subtila 

Den sista komponenten menar Aron (2010) är S och står för uppfattningen utav de subtila vilket 
innebär att högkänsliga individer ofta uppfattar subtilt stimuli i högre utsträckning än andra. De kan 
uppleva svaga dofter, ljud, eller andra små detaljer i omgivningen som andra inte lägger märke till. 

Alla åtta respondenter var ense om att de barn som de upplevde vara högkänsliga ofta utmärkte sig 
genom sitt starka uttryck för subtilt stimuli. Respondenterna tog upp känslighet för material i kläder, 
starka ljus, dofter, smaker och höga ljud. Höga ljud syntes enligt respondenterna vara en aspekt som 
får de flesta högkänsliga barn att reagerar starkt. Intervjuperson 6 (personlig kommunikation, 11 maj 
2019) uttryckte sig enligt följande: 

 
”Det innebär att ett barn kan reagera mycket på yttre stimuli, såsom till exempel ljud, dofter 
och situationer. Är det hög ljudnivå så kan barnet tycka att det är outhärdligt” 

 
Vidare tog tre av respondenterna upp matsituationerna som en lite extra sårbar aktivitet för de 
förskolebarn som är högkänsligt. Intervjuperson 8 (personlig kommunikation, 8 maj 2019) uttryckte 
sig enligt följande: 

 
”Högkänsliga barn kan vara speciellt känsliga för vissa smaker och konsistenser i maten. 
Det gör att de ofta klagar eller blir besvärade kring matbordet. De kan också ha svårt att äta 
när de blir för rörigt omkring dem” 
 

Smith et al., (2005) stödjer det som respondenterna talar om då de beskriver hur de högkänsliga 
barnet kan agera extra starkt vid matsituationer. De menar att de högkänsliga barnen ofta har sämre 
aptit jämfört med andra barn. De har en tendens att reagera starkare på matens utseende, lukt, smak 
och temperatur. 
 

Högkänsliga barns anpassning till nya miljöer  

Aron (2013) menar att högkänsliga barn behöver mer trygghet och rutiner än andra barn för att 
anpassa sig till en ny miljö. Hon belyser hur högkänsliga barns anpassningsprocess är längre än för 
barn som icke är högkänsliga.  
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Frågan om huruvida högkänsliga barn anpassar sig i barngruppen på förskolan gav ganska spridda 
svar. Tre av respondenterna menade att högkänslighet inte hade någon betydelse för barnets 
anpassningsförmåga samtidigt som fem av respondenterna upplevde att de högkänsliga barnen hade 
svårare för att anpassa sig i gruppen. Intervjuperson 6 (personlig kommunikation, 11 maj 2019) 
uttryckte sig enligt följande:  

”Vad har de för val? De måste ju anpassa sig på ett eller annat sätt. Antingen går det bra 
eller så blir det på bekostnad av egna behov! Om alla pedagoger hade kännedom om, vilja 
och förutsättningar att anpassa efter varje individ skulle det gå alldeles utmärkt för barnet 
att anpassa sig tror jag. Men det är många faktorer som spelar in. Kompetens, 
engagemang/vilja, storlek på barngrupp, antal pedagoger, tid, yttre förutsättningar mm. 
Men kompetens och engagemang borde göra så att man gör så gott man kan, och då borde 
komma en bit på väg” 

 
Ovanstående svar belyser hur barnets anpassning har med pedagogens bemötande att göra. Ett flertal 
respondenter tog upp pedagogernas sätt att individanpassa sitt bemötande som avgörande för 
huruvida barnet anpassar sig i gruppen. Belsky och Pluess (2009) belyser hur homogenitet är 
avgörande för huruvida det högkänsliga barnet anpassar sig i förskolemiljön. Att rutiner och 
igenkännande i stort gör att barnet anpassar sig i högre utsträckning. Däremot beskriver Börjesson & 
Palmblad (2003) att kategorisering kan försvåra individanpassandet och snarare främja gruppering av 
de högkänsliga barnen vars behov också kan skilja sig sinsemellan.  
 
Aron (2013) beskriver hur högkänsliga barn allt som oftast behöver längre tid på sig att anpassa sig till 
nya miljöer och situationer. Vilket styrks av de fem respondenter som anser att tiden för barnets 
anpassning är längre för den som är högkänslig. Aron (2013) menar att högkänsliga barns 
anpassningsprocess bör ske i mindre steg än för den individ som icke är högkänslig. Vidare tar hon 
upp trygghet som en avgörande faktor för barnets anpassningsförmåga. Trygghet är även ett begrepp 
som fem av respondenterna tog upp kopplat till anpassning. Det visade sig alltså vara en betydande del 
i hur barnet anpassade sig i förskolan.  
 
 

Pedagogens bemötande av högkänsliga barn 

Ellis, Essex & Boyce (2005) beskriver hur omgivningens bemötande gentemot ett litet barns känslighet 
bidrar till hur barnet utvecklas. De ger barnet en grund för hur de i framtiden kommer att se på sin 
egen känslighet.  
 
Alla åtta respondenter var ense om att högkänsliga barn är i behov av ett anpassat bemötande.  
Intervjuperson 3 (personlig kommunikation, 12 maj 2019) uttryckte sig enligt följande:  

 
”Jag bemöter ett högkänsligt barn lite annorlunda än övriga barn, med lugn och 
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försiktighet, men försöker också känna in barn som är högkänsliga mer ingående på något 
sätt. De barn som är högkänsliga vet inte om det av olika anledningar och kan därför också 
behöva mer stöd och anpassningar utan att de vet om det, t.ex erbjudas plats vid ett bord 
med färre/lugnare barn vid måltider.” 

 
Ovanstående citat styrker det som Aron (2013) lyfter fram kring huruvida ett högkänsligt barn behöver 
anpassning och stöd. Hon beskriver att genom kunskap om hur högkänsliga barn fungerar och hur de 
tolkar sin omgivning, kan pedagoger och föräldrar göra denna anpassning och ge de stöd som barnet i 
fråga är i behov av.  
 
Sju av respondenterna tog upp trygghet som en viktig del i vad som skapar goda förutsättningar för att 
barnet skall anpassa sig i förskolan. Alla åtta respondenter nämnde nivån av stimulans som en viktig 
del i huruvida barnet blir överstimulerat eller ej. Aron (2010) benämner trygghet och minskning av 
stimulans som de två viktigaste faktorerna för att anpassa miljön för det högkänsliga barnet. Tre 
respondenter tog upp vikten av det ödmjuka bemötandet samt hur pedagogen bör avstå från 
auktoritära tillsägelser då den högkänslige individen kan reagera starkt på en sådan.  
 
En av respondenterna tog upp det faktum att det högkänsliga barnet ofta kan upplevas som besvärligt 
och ibland utåtagerande. Hon menade att det kunde ha att göra med bristen i huruvida barnets 
känslighet blivit bemött och hur barnets behov i övrigt blivit tillgodosedda. Durbach (2011) belyser de 
högkänsliga barnets behov av att skärma av och dra sig tillbaka. Om detta behov inte blivit tillgodosett 
kan barnet försöka tillgodose sitt behov själv, ofta genom att uppföra sig på ett sätt som inte är socialt 
accepterat. Det i sin tur kan leda till att barnets utveckling och lärande bli lidande eftersom barnets 
energi går åt till att bearbeta intryck. Om barnet däremot lär sig att hantera sin känslighet kan det på 
förse sitt eget behov av att dra sig undan (Grimen & Diseth, 2016). 
 
 

Risken med kategorisering 

Två respondenter tog upp risken i att kategorisera eller diagnostisera små barn i förskoleåldern vid 
olika tillfällen under intervjun. Intervjuperson 2 (personlig kommunikation, 12 maj 2019) uttryckte sig 
enligt följande: 

 
”Högkänslighet är ett personlighetsdrag som är viktigt att känna till för att kunna bemöta 
barnen efter deras individuella behov, däremot tror jag att man skall vara försiktig med att 
kategorisera så små barn, jag tror snarare att det kan bidra till att man formar barnet i en 
negativ riktning”  

 
Ovanstående stödjer de som Börjesson & Palmblad (2003) menar, att de finns en problematik i att 
kategorisera barn, att de snarare skapar en svårighet i att se individen och främjar snarare en form av 
gruppering. Likväl som Ellis & Boyce (2008) pekar på ett samband mellan miljö och biologisk 
känslighet. De menar att barn reagerar beroende på den miljö som de vistas i och att dess känslighet 
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kan variera beroende på förutsättningar. De menar att den kategorisering som sker av exempelvis 
högkänsliga barn kan innebära en påverkan av barnets känslighet. Det betyder att barnet kanske 
reagerar genom känslomässiga uttryck som en reaktion på pedagogens bemötande som utövats genom 
denna typ av kategorisering. 
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Resultatdiskussion 
 
Arons begrepp DOES 

För att få en förståelse av helhetsbilden som pedagoger har av högkänsliga barn i förskolan behövdes 
någonting att diskutera och utgå ifrån. Därför syntes DOES som ett bra sätt att utsöndra och sedan 
sammanställa begreppet för att få reda på hur pedagogerna uppfattar högkänslighet hos barn i sin 
helhet. I detta kapitel kommer en diskussion frambringas kring det övergripande resultatet.  
 
Den första aspekten i DOES som innebär en djup bearbetning av intryck syntes frambringa mycket 
reaktion hos intervjupersonerna. Många ansåg att denna djupa bearbetning är vad som styrker dem 
som människor och gör dem till vilka dem är. I samband med denna punkt tog många upp att de såg 
både sin och barnens högkänslighet som en styrka och en kraft i tillvaron. Någonting som 
frambringade ett nytt sätt att se på högkänslighet. En förundran om den djupa bearbetningen är vad 
som kickar igång de övriga aspekterna som högkänslighet inkluderar uppkom.  
 
Det framgick genom intervjuerna att flera av dem som intervjuades själva var högkänsliga, kanske har 
de samlat kunskap och kännedom om högkänslighet av eget intresse och sedan applicerat sin kunskap 
i sitt yrke. Kanske behövs självkännedom i någon bemärkelse för att förstå högkänslighet som 
personlighetsdrag, för att ha möjlighet att applicera ett anpassat bemötande och se till det högkänsliga 
barnets perspektiv.  
 
Den andra aspekten O som står för överstimulering syntes vara en följd av de övriga aspekter som 
högkänslighet innebär. Förskolan innebär en miljö som innefattar mycket stimulans och intryck, vilket 
i sin tur syntes leda till överstimulering. Överstimulering kan yttra sig på olika sätt och det syntes vara 
här det många gånger brister i en klyfta mellan barnets upplevelse och pedagogens bemötande. 
Eftersom överstimulering kan bidra till att barnet beter sig på ett oönskat sätt kan barnets beteende 
framkalla en reaktion hos pedagogen som kanske inte går i linje med barnets behov. Här kan de tänkas 
brista i hur barnet blir bekräftat i sin känsla vilket i sin tur kan tänkas leda till att barnet i framtiden 
ser på sin känslighet på ett negativt sätt (Aron, 2013).  
 
Den tredje komponenten E som står för emotionell mottaglighet syntes grunda sig i hur barnet 
navigerade kring sina och andras känslor. Det högkänsliga barnet tenderade att ha svårt för att reda ut 
vilken känsla som tillhör denne och känner även av stämningar i en hög utsträckning. Denna aspekt 
syntes ligga nära det andliga spektrumet och många av respondenterna menade att de som är 
högkänsliga hade en förmåga att läsa av både stämningar och människor på ett näst intill övernaturligt 
vis.  Att det högkänsliga barnet reagerar stark på kollektiva tillsägelser kan bilda en effekt i förskolan 
om pedagogen inte har kännedom om barnets högkänslighet. Vidare kan smittande sinnesstämningar 
bilda en negativ spiral bland högkänsliga barn när exempelvis gråt vid lämningar inträffar.  
 
Den fjärde aspekten i DOES är S, vilken står för uppfattningen av de subtila. Denna aspekt upprepades 



 24 

i olika avseenden i alla intervjuer. Det skulle kunna vara vad som kännetecknar högkänslighet i störts 
utsträckning. Det kanske är de drag som ger ett starkt uttryck i barnens personlighet och det drag som 
anses mest konkret. En tolkning av tillvaron som barnet faktiskt kan identifiera och vid språklig 
mognad, sätta ord på. Ett litet barn kan hålla för sina öron när ljudet blir för högt, eller grimasera om 
någonting smakar annorlunda. Förskolan är allt som oftast berikat på subtila stimuli vilket kan 
innebära att det högkänsliga barnet ger starka uttryck som en reaktion på det.  
 
Att matsituationer skulle frambringa starka uttryck för den som är högkänslig kan bero på svårigheten 
för barnet att kunna behålla det lugn som krävs för att koncentrera sig på sitt matintag. Det kan även 
bero på att barnet upplever smaker, dofter och temperaturer i maten som avvikande och därför inte 
kan hantera situationen kring matbordet. Det i sin tur kan innebära att barnet inte får i sig den näring 
barnet behöver vilket försvårar för barnet att balansera upp dagen och må bra.  

 
Högkänsliga barns anpassningsförmåga/pedagogens bemötande  
Huruvida högkänsliga barn anpassar sig i förskolan syntes ge spridda svar från respondenterna. 
Kanske har de spridda erfarenheterna som respondenterna delade med sig av att göra med att 
bemötandet av de högkänsliga barnen varierat. Kanske kan barnets anpassningsförmåga därav knytas 
samman med pedagogernas sätt att bemöta barnets behov. Om det högkänsliga barnet, med sina 
individuella behov blir bemötta med hänsyn till dessa, finns det kanske ingen anledning till att de 
högkänsliga barnets anpassning skulle ta längre tid eller vara mindre benägen än andras. Om däremot 
bemötandet av barnets behov skulle misslyckats kan kanske barnets anpassning bli lidande, en 
spekulation som omfattar alla barn, inte bara de som är högkänsliga.  
 
Baserat på Belsky och Pluess (2009) forskning som visar att rutiner är extra viktiga för högkänsliga 
barn, kanske en brist av rutin och homogenitet skulle kunna göra att barn anpassar sig sämre.  
Kanske är de möjligt att koppla samman vikten av rutiner till det som Aron (2013) tar upp gällande 
vikten av trygghet, som i sin tur styrks av majoriteten utav respondenterna. Rutiner och trygghet kan 
tänkas vara vad som formar delar utav en mall för de behov som måste tillgodoses för att det 
högkänsliga barnets anpassning skall bli av positiv karaktär. Denna mall skulle även kunna omfattas 
utav graden av stimulans. Eftersom ett högkänsligt barn har lätt för att bli överstimulerat blir 
pedagogens sätt att bemöta och anpassa miljön för att förebygga överstimulans en viktig del i huruvida 
barnet anpassar sig i förskolan.  
 
Med kunskap om vad högkänslighet innebär kan pedagogen få goda förutsättningar att lyckas få dessa 
20 procent att effektivt anpassa sig i förskolans miljö. Genom ödmjukhet och eliminering av 
auktoritärt beteende kan troligen pedagogen i sin tur lära känna och bemöta barnet med respekt. Om 
barnet inte får sina behov tillgodosedda och därav försöker tillgodose dem själva, tappar dem fokus på 
sitt lärande och beter sig ofta på ett sätt som inte är socialt accepterat. Det i sin tur kan göra att de får 
ett bemötande som får dem att känna att dem misslyckas snarare än lyckas, vilket kan försämra både 
dess inlärning och självkänsla.  
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För att knyta samman spekulationerna kring anpassning och pedagogernas bemötande kan de antas 
gå hand i hand och bilda en avgörande grund för barnets sätt att anpassa sig och utvecklas i förskolan.  
 
 

Risken med kategorisering 

Att pedagoger besitter kunskap och medvetenhet har sina fördelar, de har möjlighet till att 
individanpassa sitt bemötande och anpassa miljön för barnet i den uträckning det är möjligt. Dock 
menar Börjesson & Palmblad (2003) att de kan finnas risker med att kategorisera små barn. Ellis & 
Boyce (2008) menar att barn kan visa drag som går i linje med högkänsliga drag när de reagerar på 
yttre påfrestningar. En sådan påfrestning skulle kunna vara ett ansträngt bemötande från pedagogen 
eller ett bemötande som får barnet att känna sig exkluderad ifrån gruppen. Det finns därav, utöver en 
positiv verkan, en problematik i att särskilja behoven barn i en grupp.  
 
 
 

Metoddiskussion 
Validitet innebär studiens giltighet och är avgörande för studiens kvalitet (Nilsson, 2014). I en 
kvalitativ undersökning kan forskaren ges möjlighet att nå djup kunskap och mening i datamaterialet. 
Patel och Davidsson (2011) belyser hur validitet i en kvalitativ studie omfattar hela 
forskningsprocessen. Vad som begränsar den aktuella studiens validitet är dess svårighet i att 
intervjua ett stort antal personer vilket i sin tur gör resultaten svårare att generalisera.  
Eftersom denna studie är baserad på halvstrukturerade intervjuer är frågorna bestämda i förväg och 
alla intervjuer som utförts inkluderar samma frågor, det i sin tur ökar validiteten i studien då denna 
studie utförts av en ringa oerfaren intervjuare. Om intervjuerna däremot vore ostrukturerade skulle 
högre krav ställas på intervjuaren att kunna improvisera.  
 
När de kommer till studiens reliabilitet menar Patel och Davidsson (2011) att den bör fokusera på det 
unika undersökningstillfället men också att de sällan används i den kvalitativa undersökningen. 
Forskarens ringa erfarenhets skulle kunna antas sänka studiens reliabilitet. En mer erfaren intervjuare 
hade kanske kunnat bringa mer utförliga svar genom sin kunskap och erfarenhet av tidigare intervjuer. 
Forskarens intention var att påverka respondenterna så lite som möjligt av egna åsikter och tankar 
samt ställa mig neutral inför de svar som emottogs. Däremot kan forskarens ringa erfarenhet av att 
utföra intervjuer lyst igenom och påverkat utfallet av intervjun.  
 
Vidare skulle transkriptionen av materialet kunna antas höja validiteten i studien då forskaren gavs 
möjlighet att återgå till det transkriberade materialet vid tvivel eller osäkerhet. Däremot skulle 
studiens validitet i sin helhet kunna ifrågasättas då svaren skulle kunna skilja sig om 
intervjupersonerna hade varit andra än just dem som deltog i denna studie. Det gör därför det svårt att 
generalisera genom de svar som givits av respondenterna i studien. Validiteten hade däremot kunnat 
stärkas genom den möjligheten till följdfrågor som ges genom de halvstrukturerade intervjuerna.  
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Förslag på framtida forskning 

Eftersom högkänslighet i sin helhet är ett relativt outforskat begrepp som trots dess omfattning inte är 
allmänt känt finns det många områden i förhållande till begreppet som går att forska kring i 
framtiden. Att uppmärksamma barns olikheter och därefter individanpassa bemötanden är både 
komplext och intressant, det finns mycket att forska kring vad gäller barns olikheter och pedagogers 
bemötande. Det skulle vara intressant att få veta mer om hur föräldrar och pedagoger upptäcker att ett 
barn är högkänsligt samt när och hur detta personlighetsdrag framkommer. Vidare skulle det vara 
intressant att få föräldrarnas synvinkel på dessa forskningsfrågor, likväl som den högkänsliga 
individens synvinkel. 
 
För att lirka på inställningen till högkänslighet som ett intressant forskningsämne dyker en förundran 
om dess negativa effekter upp. Finns det en negativ risk i att klassificera ett litet barn som högkänsligt? 
Finns det en risk i att bemöta ett barn på ett avvikande vis och skulle det kunna generera att barnet 
påverkas i en negativ riktning. Sammanfattningsvis finns det många outforskade och intressanta 
forskningsområden som berör högkänslighet.  
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

 
 
Förfrågan om att delta i en studie om högkänsliga barn i förskolan.  
 
Här följer en kort presentation om min kandidatuppsats inom ämnet pedagogik.  
 
Jag heter Johanna Goa och läser en kandidatkurs i pedagogik. Jag har valt att fördjupa mig inom 
ämnet högkänslighet och huruvida högkänsliga barn förhåller sig till förskolans miljö. Nedan följer lite 
kort om ämnet för att ge dig en djupare förståelse för min studie.  
 
Högkänslighet är ett begrepp som uppmärksammas allt mer i media men trots det är de långt ifrån alla 
som vet vad högkänslighet innebär. En högkänslig individ reagerar starkare än andra på yttre 
stimulans och de har ett nervsystem som är känsligare än hos andra. De lägger ofta märke till små 
förändringar och blir lätt överväldigade när stimulansnivån är hög. Det kan i sin tur bidra en 
upplevelse av kaos i tillvaron.  
 
Både barn och vuxna kan vara högkänsliga men denna studie är riktad åt de lilla barnet som befinner 
sig i en förskolemiljö. Studien ämnar att undersöka pedagogernas upplevelse av huruvida ett barn som 
är högkänsligt anpassar sig i förskolans miljö, hur dem utmärker sig och hur pedagogerna i sin tur 
bemöter dess behov.  
 
Studien är ett examensarbete i pedagogik vid Umeå universitet och kommer att utföras med hjälp av 
intervjuer. En Intervju beräknas ta ca 45 minuter och kommer att ske via videosamtal vid en tid som 
passar dig. Intervjun kommer att spelas in och sedan skrivas ut i text.  
 
Den information som lämnas under intervjun kommer att förvaras i säkerhet och ingen som är 
obehörig kommer få ta del av den. Inga namn kommer att uppges i redovisningen utav resultatet och 
du kommer att vara anonym.  
 
När studien är färdig och examensarbetet blivit godkänt kommer du att ges möjlighet att ta del utav 
studien. Inspelningar och utskrivna texter kommer att förstöras när studien är avslutad. 
 
Det är frivilligt att delta i undersökningen och du har när som helst möjlighet att välja att hoppa av om 
du väljer att delta.  
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Härmed undrar jag om du vill delta i denna studie. Om du vill delta sänd mig ett mail så kontaktar jag 
dig för att hitta en tid och plats för intervju. 
 
Ansvarig för denna studie är Johanna Goa och (handledare). Du är välkommen att kontakta mig vid 
frågor om studien.  
 
Johanna Goa 
Johannaisabellagoa@gmail.com 
0761-014336 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
Bakgrund om pedagogen 
 
1. Hur gammal är du?  
 
2. Vad har du för befattning?  
 
3. Hur länge har du arbetat inom förskola? 
 
 
Kännedom om högkänslighet 
 
4. Vad innebär högkänslighet för dig?  
 
5. Reflekterar du över högkänslighet i ditt yrke?  
 
6. Är högkänslighet ett begrepp du upplever som viktigt att känna till i ditt yrke? 
 
 
Barnets anpassning i förskolemiljö 
 
7. Hur snabbt märker du att ett barn är högkänsligt? 
 
8. Hur utmärker sig ett sådant barn?  
 
9. Hur upplever du att ett högkänsligt barn anpassar sig i gruppen? Kom gärna med exempel! 
 
10. Tar de längre tid för ett högkänsligt barn att skolas in i förskolan gentemot ett barn som inte är 
högkänsligt?  
 
Det högkänsliga barnet 
 
11. Ser du hur vissa barn blir överstimulerade i högre utsträckning än andra?  
 
12. Upplever du att vissa barn är emotionellt mottagliga i högre grad än andra barn? (förklara vid 
behov) 
 
13. Upplever du att vissa barn är känsligare för subtila stimuli än andra? Det kan innebära att de 
lättare blir förnärmade eller överväldigade men också att de är känsliga för ljud, dofter, smaker, 



 32 

temperaturer, hur kläder sitter etc.  
 
 
Bemötandet av högkänsliga barn 
 
14. Anser du att barn som är högkänsliga har annorlunda behov i förhållande till barn som inte är 
högkänsliga? 
 
15. Hur bemöter du som pedagog ett barn som är högkänsligt?  
 
16. Bemöter du ett högkänsligt barn annorlunda i förhållande till ett barn som inte är högkänsligt? 
Berätta! 
 
17. Anser du att högkänsliga barn kan vara i behov av särskilt stöd? 
 
 
Avslutande fråga 
 
18. Finns det någonting mer du vill ta upp kring ämnet? 
 
 
 
 


