
Signalstærke Børn 

Sensitive børn er børn som opfatter, bearbejder og reagerer kraftigere end de 
fleste børn. De fleste er født sådan og der er en stærk arvelighed forbundet med 
sensitivitet.
Sensitive børn bliver hurtigere ’fyldt op’ end de fleste og har brug for flere pauser, 
end børn generelt, for at kunne nå at bearbejde de mange indtryk og følelser. 
Sensitive børn er typisk meget fantasifulde, empatiske og kvikke. De er født med 
en meget stærk indre ’bremse’, som får dem til at stoppe op og overveje nøje. 
Denne bremse kan også få dem til at blive meget tilbageholdende eller stille. 
Mange opfatter børnene som generte og usikre, men dette er noget som udvikles 
hen ad vejen fordi sensitive børn nemt kan blive misforståede eller føle sig 
pressede til at gøre mere end de kan magte. 

Cirka 20% af alle børn er sensitive. 1-2% er signalstærke. 
 
Signalstærke børn er sensitive børn, som reagerer med kroppen i stedet for at 
blive tilbagetrukkede eller stille. De lader ikke til at have en ’bremse’, men virker 
snarere som om de har en ’speeder’ i stedet. De bearbejder deres indtryk og 
følelser med kroppen. Når indtrykkene bliver for meget, så bliver børnene aktive, 
larmende, grædende, urolige og anspændte. Da det er nysgerrige og intense børn 
har de svært ved selv at stoppe op og give sig selv de pauser, som de har så hårdt 
brug for. Når de signalstærke børn er blevet fyldt med indtryk – positive, som 
negative, i løbet af vuggestuedagen, så kan de ikke magte mere og konflikterne 
begynder at opstå. Det er vigtigt at disse børn lærer at mærke sig selv og finde ro 
fra en tidlig alder og det har de brug for hjælp til.     
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Sensitivitet og signalstyrke er ikke diagnoser, men personlighedstræk. Der er tale 
om sunde og raske børn med nogle særlige styrker. Lad ikke styrken blive til en 

belastning, men skab potentialer og børn med et godt selvværd.
Fokusér på styrkesiderne. 

I Institution

Signalstærke børn er i særlig risiko for svigt. Både fra forældre og fagpersoner. 
Fra forældrene fordi forældrene måske presses ud hvor de ikke kan bunde; og fra 
fagpersonerne fordi børnene kan fejltolkes, som uartige, besværlige, uopdragne 

eller som nogle der skal hærdes og lære at følge reglerne. Men man kan ikke 
ændre et barns personlighed. Kun gøre dette barns liv ensomt og hårdt eller 

tillidsfuldt og fyldt med tro på sig selv.

Foredrag

Rådgivning
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Signalstærke børn er ikke som de fleste. De kan være krævende og udfordrende 
at være sammen med. De kan give os grå hår på hovedet uanset om vi er 
forældre eller fagpersoner. 
Det er børn med stor viljestyrke, stædighed og mod. Men det er også børn med 
empati og følsomhed. Med denne kombination af styrker vil der unægteligt 
komme konflikter, men også muligheder. Det er børn som kan nå langt i livet. 
De kæmper for det de tror på  og de giver ikke så let op. De kan, vil og tør træde 
udenfor ‘normalen’ og skabe nyt. 

Det er den slags børn som kan voksne op og blive dygtige ledere, modige 
pionerer eller vilde eventyrere. Lad dem beholde deres selvværd, mod, vilje og 
fremdrift. Støt det og dyrk det i stedet for at nedtone eller undertrykke det. Det 
kræver lidt ekstra af de som er omkring børnene til daglig, men det er helt sikkert 
givet godt ud i et samfund som lever af nytænkning og know how.  

Anerkendende tilgang virker godt for alle børn, men for de signalstærke er den 
ekstra god fordi disse børn gerne vil samarbejde og finde løsninger. De har bare 
sværere ved at samarbejde på den gængse måde og de vil ikke uden videre 
opgive deres personlige styrker for andres skyld. Det bør heller ikke være målet. 
Se bag om børnenes reaktioner og handlinger i stedet for at irriteres over dem. 
Der er næsten altid en god grund bag - også selvom barnet endnu ikke formår at 
forklare sine hensigter.  
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Kendetegn for de mindste Forælder til et signalstærkt barn

6 måneder – 1  /  1½ år

- Meget knyttet til mor eller far
- Har behov for lang indkøring
- Kan være afvisende over for kontakt til personalet, eller vil hænge   
 på personalet hele tiden
- Har ofte svært ved at falde i søvn, og sover kun kortvarigt
- Græder ofte, vedholdene og højlydt
- Er intenst observerende og meget nysgerrig
- Kan være for optaget eller påvirket til at spise
- Ofte motorisk fremmelig
- Anspændt og stærk
- Kan være meget følsom over for berøring, lyde eller synsindtryk 

Forældrene siger måske: Vi tror at han var kolikbarn. Han skreg næsten konstant 
da han var mindre. Vi er helt ødelagte af søvnmangel, for han har siden han var 
spæd vækket os mindst én gang i timen. Vi har været bundet til hjemmet siden 
han blev født for han kunne slet ikke tåle besøg. Hvis vi tog ud blev søvnen og 
amningen endnu værre, eller også skreg han uafbrudt under hele besøget. Han 
har altid haft brug for at blive vugget og båret meget. Det er som om han alt for 
hurtigt bliver fyldt op i hovedet, og så bliver han urolig i hele kroppen. 

Forældre til signalstærke børn er ofte svært pressede. Ikke bare har de et barn, 
som kræver utrolig meget af deres opmærksomhed og som måske sover rigtig 
dårligt. Men tit møder de også meget lidt forståelse fra omverdenen. Udtalelser 
som: ”Han skal vel snart lære at falde i søvn selv” eller ”Måske er I alt for bløde”, 
kan være de små ord, som presser familien ud over kanten. 

Forældre til disse børn er som regel gode forældre, der har fået et barn med et 
krævende temperament. Netop fordi de er gode forældre ville de aldrig kunne 
lade deres barn græde i de tre timer det vil tage at lære ham eller hende at falde 
i søvn selv. Nogle signalstærke børn kan græde så meget at de kaster op af det. 
En god forælder ville aldrig kunne udsætte sit barn for sådan en behandling med 
overlæg. 
Forældrene bliver i stedet ved og ved med at møde deres barns særlige behov, 
og det er ikke flere løftede pegefingre de har brug for, men støtte, opbakning 
og mulighed for at tale om alt det svære. Mange forældre til signalstærke børn 
anklager sig selv for at være dårlige forældre. ”Det må være mig, der ikke kan 
trøste mit barn”. En følelse som ofte bliver bekræftet når barnet er anderledes 
’nemt’ i institutionen. 

Og sådan er det som ofte. Signalstærke børn er kvikke og følsomme. De 
fornemmer meget tidligt hvad der forventes af dem og prøver at tilpasse sig. Men 
det kan være meget energikrævende at ’holde på sig selv’ mange timer hver dag. 
Når barnet kommer hjem, så falder barriererne. Det er forældrene som oplever 
de mange sammenbrud og søvnproblemer efter en begivenhedsrig dag. 

Signalstærke børn har det bedst hvis ændringer foregår med et enkelt skridt 
af gangen. Derfor er det vigtigt at forældrene er informeret om ændringer i 
institutionen, så de kan planlægge rolige dage hjemme, mens barnet vænner sig 
til det nye. 

Samarbejdet med forældre til signalstærke børn særligt vigtigt. Der er brug for en 
helhedstænkning, både i dagligdagen, men især når barnet har vanskeligheder, 
skal indkøres eller ved ændringer i dagligdagen.     
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Det kan nogle gange være svært 
at få øje på det sensitive træk hos 
signalstærke børn. De virker ikke 
altid så tilbageholdende, bekymrede 
eller tænksomme. 
Men prøv at tænke lidt over hvorfor 
et barn reagerer så kraftigt på 
forholdsvis små oplevelser eller 
irettesættelser, som andre børn ikke 
ville tænke så meget over. 
Det sensitive hos disse børn har 
et andet udtryk end hos de mere 
typisk sensitive. 

Signalstyrke findes i mange grader 
og rigtig mange sensitive børn har 
signalstærke træk. 

De signalstærke børn er lige så 
forskellige og unikke hver især, 
som alle andre børn. 

Den anerkendende og lyttende 
tilgang, som det her anbefales at 
møde børnene med, gælder for 
alle børn, uanset udfordringer. De 
signalstærke har bare ekstra megen 
brug for det.  



1½ - 5 år

- Intenst observerende og meget nysgerrig
- Keder sig hurtigt
- Kropslig uro, der kan gøre det svært at sidde stille og spise
- Meget stort behov for at bruge sin krop
- God fantasi og humor
- Bryder sig ikke om kontakt til de andre børn. Kan for eksempel    
 blive vred hvis de andre sidder for tæt på i rundkredsen.
- Foretrækker ofte voksne, store børn eller at være alene
- Kan godt lide at styre sine omgivelser og kan blive meget frustreret, hvis   
 dette ikke er muligt.
- Taler højt og meget
- Har det svært med grænser og regler.
- Kan blive indelukket og anspændt, hvis noget er for meget

Forældrene siger måske: Hun dræner os fuldstændig for energi. Hun er konstant 
i gang med noget. Piller ved alt og klatrer på alt. Når vi kommer hjem fra 
vuggestuen er hun pjevset og klistrer sig fast til os. Hun kan også få mange 
voldsomme fortvivlelsesanfald og være helt umulig at nå. På de værste dage 
bider hun os eller slår sig selv, eller skriger så meget at hun holder helt op med 
at trække vejret. Når hun skal sove, så karter hun rundt i sengen og kan slet ikke 
finde ro. Vi har prøvet alt, men intet virker. Når vuggestuen har været på tur, 
så er hun meget værre derhjemme bagefter. Det er som om det har været for 
meget for hende.

Kendetegn for de større

Da sensitive, og herunder signalstærke børn, fanger mange detaljer, er 
nysgerrige, kvikke og tænksomme, kan deres små hoveder let blive fyldt med 
tanker, følelser og oplevelser, som kan være svære at rumme, når man stadig er 
så lille, og endnu ikke har et nuanceret sprog til at hjælpe sig selv med. 

Det behøver ikke være negative oplevelser der fylder. Det kan lige så godt 
være positive ting. Det behøver heller ikke være barnet selv der oplever noget, 
men måske et andet barn er ked af det, eller en voksen som har en dårlig dag. 
Sensitive børn er meget empatiske, og bliver kraftigt påvirket af andres følelser.
 
Overstimulering kan føles som:
- Hovedpine (barnet bliver måske pjevset, urolig, irritabel)
- Kvalme (pjevset, småtspisende)
- Angst/uro (ekstremt urolig, småtspisende eller grovædende, vred)
- Tankemylder (Højttalende, råbende, konstant snakkende, bange, forvirret)
- Mavesmerter (Grædende, sammenkrøbet)

Nogle signalstærke børn reagerer på overstimulering, eller bekymring, ved at 
forsøge at ‘ordne’ det. Men børn har ikke redskaberne til at hjælpe til på den 
måde endnu og derfor ender det ofte med klovneri (for at aflede eller gøre andre 
glade), skubben eller kommanderen med andre (for at hjælpe én der tidligere 
blev skubbet, eller for at holde styr på de andre så barnet ikke forvirres) eller 
overdreven efterligning af de voksne (ordner wc, laver mad i køkkenet, trøster 
andre børn og så videre), men alt sammen ofte på en måde så andre bliver 
irriterede eller vrede på dem, fordi børnene ikke helt har forstået hvornår og 
hvorfor den voksne gør tingene.

Andre signalstærke børn reagerer på overstimulering eller bekymring ved at 
blive stærkt urolige og hyperaktive. Når barnet er meget aktivt, så kan det ikke 
mærke de ubehagelige følelser. Desværre kan dette nemt blive en negativ spiral, 
hvor barnet får sværere og sværere ved at finde ro, fordi kroppen bliver mere og 
mere overstimuleret. 

Ting der ikke overstimulerer, og som kan hjælpe et lettere overstimuleret barn 
med at falde mere til ro:

- Bage boller
- Kigge på kryb i naturen
- Lege med vand
- Hjælpe med at feje, rydde op eller grave kartofler op
- Opvask, dække bord

Overstimulering
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Berøring kan betyde meget 
for det sensitive barn. 
Et lille klem om skuldrene. 
En støttende hånd på ryggen. 
Holde i hånd når der skal 
læses bog, eller et tryk 
omkring anklerne, når der er 
uro i benene ved sovetid. 



Hvordan kan vuggestuen eller dagplejen 
støtte det Signalstærke Barn

Indkøring
-  Forsøg så vidt muligt at have en eller to primærpædagoger til dette barn
-  Giv god tid. Også selvom det ser ud til at gå rigtig nemt i starten. Reaktionerne   
   hos disse børn kommer tit forsinket.
-  Gå gerne et skridt tilbage i processen, hvis barnet viser at det ikke kan rumme    
   mere. I lærer ikke barnet at det ‘betaler sig’ at græde. I lærer bare barnet at              
   dets følelser er relevante og værd at tage hensyn til
-  Før en tæt dialog med forældrene. Det er ofte dem der mærker barnets             
   reaktioner hjemme. 
-  Husk at jo mere trygge forældrene er ved jer, des mere tryg er barnet, og disse       
    børn er ektra opmærksomme stemningen. Lad derfor være med at bede en       
    utryg forælder om at gå, men snak i stedet om hvad der skal til for at mor eller  
    far kan føle sig parat
-  Faste fridage i begyndelsen kan hjælpe barnet med at lade op og dermed       
    rumme mere næste dag. Onsdag er en oplagt dag. 
-  Alt mellem 1 og 8 uger er normal varighed for sensitive børn

Motorisk Uro
-  Lav puderum eller klatrevægge, så den fysiske uro kan komme ud
-  Giv plads til den motoriske uro. Det er umuligt at sidde ’pænt’ og vente, hvis      
    kroppen kilder overalt. Vis i stedet barnet, hvor han eller hun kan lege uden at  
    forstyrre de andre børn. 
-  Husk at nysgerrighed og fantasi er en styrke. Prøv at undgå for                  
   mange begrænsninger for disse små pilfingre. Se muligheder i stedet; Flyt om,          
   læg andre ting frem, lav en kravlebane, tag barnet på skødet i rundkredsen    
   eller lad ham/hende sidde lidt længere ude i kanten, og så videre. 
-  Jo flere nej’er, des mindre lydhørhed. Det gælder for alle børn, men for netop        
   de signalstærke børn gælder det ekstra for de er typisk dem der hører flest      
   nej’er hver dag. 

Pauser
-  Lær børnene at finde ro. Vis dem hvor de kan putte sig med deres bamse/  
   nussetæppe/sut. En sofa eller et afskærmet pudehjørne, hvor der ikke må   
   leges vildt, kan være godt. Husk at pauserne skal forbindes med noget    
   godt, så børnene begynder at søge det af sig selv. 
-  Lad pauserne komme inden børnene bliver for opkørte eller trætte til at   
   kunne rumme mere

Søvn
- Giv god tid til indkøring og forvent at der kan være tilbagefald. Gå gerne   
   et skridt tilbage i processen, hvis det sker. 
- Lad børnene få den søvn de behøver. Nogle har brug for to eller tre lure i   
   løbet af dagen. Søvnen giver dem en vigtig pause fra alle indtrykkene.
-  Selvom de begynder kun at sove en enkelt lur, så kan det stadig være    
   nødvendigt med pauser ind imellem. Lad en eller to børn vælge lidt  
   legetøj og tage det med ind i rummet ved siden af / eller ud på gangen,   
   hvor de kan lege i ro og fred. De mindste er nogle gange glade for at komme ud         
   og sidde i barnevognen.
-  Lad være med at prøve at få et overtræt barn til at sove. Han eller hun    
   skal beroliges først. Afled eller gyng lidt i sansegyngen og læg barnet til ro,   
   når uroen fortager sig. 

Selvregulering og at mærke sig selv
-  Lav aftaler med de andre stuer om at et barn kan komme ind på besøg,   
   hvis han eller hun ikke vil med på tur. Det kan hjælpe børnene med at     
   lære at mærke sig selv, hvis de får lov til at vælge. Nogle gange er det       
   forældrene, som kan fortælle at ture er for meget for tiden, fordi reaktionerne    
   hjemme bliver for kraftige bagefter. 
-  Fortæl kort forældrene om dagens oplevelser eller skriv det på tavlen. Mange     
   sensitive børn falder nemmere i søvn om aftenen hvis de får ’talt’ om         
   deres dag. Det gør det nemmere for dem at rumme oplevelserne. 
-  Når der skal ske noget i vuggestuen, så fortæl det tydeligt til børnene. Mange          
   sensitive har det svært med forandringer – Selv den forandring der ligger i at        
   skulle fra stuen til legepladsen. Fortæl præcis hvad I forventer af barnet og vis     
   det gerne med hele dit kropssprog (pege, dreje kroppen, læne sig til siden etc.).  
-  Respekter barnets grænser og forbered på det du vil gøre inden du gør det:      
   ”Nu løfter jeg dig op for du skal have ren ble på”. 
-  Hvis det går i hårdknude, så prøv at observere barnet en tid og forsøg at sætte                   
   ord på barnets verden. Hvordan mon han eller hun opfatter sin egen         
   dagligdag?   
-  Børn kan sagtens rumme forskellighed. Hvert menneske er unikt og det er         
   en fin ting at lære børn fra helt små af. Vær derfor gerne åben omkring den       
   signalstærkes særpræg: ”Han får lov til at gå fra bordet lidt før, for han har så       
   megen kilder i kroppen, men du kan jo sagtens sidde stille”. 
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