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ER DU SÅ HELDIG AT KENDE ET 
SÆRLIGT SENSITIVT MENNESKE 
Det kan være en stor glæde at kende og være sammen med et særligt sensitivt 
menneske, fordi karaktertrækket indeholder mange positive og kærlige kvaliteter. 
Men det kan samtidig være vanskeligt at forstå intensiteten i sensitive menneskers 
tanker, følelser og reaktioner. 

Artikel især for mennesker omkring sensitive af Susanne Møberg, www.moeberg.dk 

Særligt sensitive mennesker er forskellige på grund af forskellige mønstre, temperamenter og 
personligheder. Men der er også fællestræk og en følsomhed, der gør det særligt sensitive karaktertræk 
genkendeligt hos de fleste. Fx reflekterer særligt sensitive mennesker mere over tingene, og det kan 
synes som om, der er skruet lidt højere op for tankerne og følelserne, og reaktionerne kan være mere 
intense – både på den positive og den udfordrende måde. 
 
Fællestræk hos sensitive 
Når sensitive mennesker er i balance, er det en glæde og en styrke at være særligt sensitiv. De er 
grundlæggende behagelige mennesker, der interesserer sig for andre. De er gode til at lytte og til at 
samarbejde. De er pligtopfyldende og ihærdige mennesker, der ofte gør en indsats for fællesskabet, for 
den gode stemning og for andre menneskers velbefindende. 
Det kan derfor være en stor glæde at kende og leve sammen med et særligt sensitivt menneske, og alle 
vil få glæde af, at man viser den sensitive tillid og er åben og modtagelig for deres kærlighed, empati, 
hjælpsomhed og omsorg.  
 
Mere følsomt nervesystem 
Der er også fællestræk, der kan gøre det vanskeligt for andre at forstå særligt sensitive mennesker. På 
grund af en biologisk forskel i nervesystemet er særligt sensitive mennesker mere modtagelige, og de 
påvirkes i højere grad af både indre og ydre indtryk, stimuli og stemninger. De har mere følsomme 
antenner, og de bearbejder de flere indtryk mere detaljeret og reflekterer mere over tingene. De har 
mere at forholde sig til end flertallet, og de er derfor mere disponerede for at blive overstimulerede, 
udmattede og stressede. Alle mennesker bliver overstimulerede, udmattede og stressede, og vi 
reagerer nogenlunde ens, når det sker. Forskellen er blot, at det sker både hurtigere og oftere for 
særligt sensitive mennesker, fordi der skal mindre til, før kroppen begynder at danne stresshormoner. 
 
Vanskeligt at forstå særligt sensitive mennesker 
Når sensitive mennesker er overstimulerede, fungerer de ikke optimalt, og de præsterer under niveau. 
De kommer nemt ud af balance, den indre ro forstyrres, og de reagerer følelsesladet, de spekulerer 
mere, bekymrer sig mere, og de har tendens til at reagere intenst og langvarigt. Det kan være fistende 
at sige til sensitive mennesker, at de ikke skal være så følsomme og sarte, at de ikke skal tage tingene 
så tungt, og at de ikke skal tænke og bekymrer sig så meget. Men sensitive kan ikke bare lade være 
med at føle, tænke og reagere mere intenst end andre. Fordi det er sådan, de er skabt. 
Når det er sagt, er det også vigtigt at understrege, at det sensitive karaktertræk ikke må blive en 
undskyldning eller en sovepude. Det er vigtigt for fællesskaber og relationer, at sensitive mennesker 
tager ansvar for deres eget velbefindende ved bedst muligt at forebygge overstimulering – bl.a. ved at 
skabe en dagligdag med gode, forebyggende vaner og rutiner. 
 
Behov for forståelse 
Mange særligt sensitive mennesker har følt sig forkerte og anderledes siden barndommen, og mange 
har stadig som voksne et stort behov for at føle sig forstået, påskønnet og værdsat. De kender måske 
ikke deres eget værd, de skammer sig måske over noget, de ikke er, og de kan have tendens til 
overdreven perfektionisme med fokus på dét, der mangler og ikke er godt nok – i deres øjne. 
Sensitive kan have vanskeligt ved at holde fast i egne grænser og at tilgodese egne behov, når de 
møder modstand og manglende forståelse og påskønnelse. 
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Behov for mere ros 
Det vil have en stor og positiv betydning, at man som partner, familie, ven, kollega eller fagperson er 
bevidst om at påskønne og anerkende de mange positive kvaliteter og egenskaber, der hører med til 
det sensitive personlighedstræk. Alle mennesker har glæde af at blive rost, værdsat og påskønnet. Men 
sensitive har behov for lidt mere ros end andre. De kender måske ikke deres eget værd, og de har lidt 
større behov for at vide, at de er vellidt og elsket, og at alt er godt. 
Sig det højt, når der er grund til at rose og anerkende, men det skal være ærligt ment. Alt andet virker 
modsat, fordi den sensitive gennemskuer dig og bliver usikker, hvis ikke du er ærlig. Sensitive lægger 
mærke til meget mere, den du forestiller dig. 
 
En kærlighedserklæring 
Du skal vide, at det vil bliver værdsæt af den sensitive partner, hvis du interesserer dig for, hvad det 
vil sig at være et særligt sensitivt menneske, og at du bestræber dig på at forstå og respekterer 
forskelligheden. Forvent ikke, at du altid kan forstå den sensitive. Det er du ikke alene om. Men dine 
bestræbelser vil blive modtaget som en kærlighedserklæring, som beroliger og glæder den sensitive 
sjæl. 
 
Meget stor interesse 
Jeg har specialiseret mig i det sensitive karaktertræk siden 2008. I begyndelsen var det fortrinsvis 
særligt sensitive mennesker, der købte mine bøger og deltog på mine kurser og foredrag for at få en 
større selvindsigt. Det er med stor glæde, at jeg konstaterer, at der stadig er en meget stor interesse, 
og at det i dag også er mennesker omkring de sensitive, der læser bøger og deltager på mine foredrag 
for at få større forståelse for særligt sensitive mennesker. Det giver et godt grundlag for at møde de 
sensitive med en større forståelse. 
 
Læs mere her 
Særligt sensitive mennesker artikel af Susanne Møberg 
Særligt sensitive – Voksne, af Susanne Møberg. En lille, letlæst bog, der især henvender sig til mennesker 
omkring de sensitive. 
Er du også særligt sensitiv? bog af Susanne Møberg. Grundbogen om særligt sensitive mennesker. 
 

 

Susanne Møberg, forfatter, coach og foredragsholder 
Susanne Møberg er uddannet pædagog med særligt interesse for psykologien. Har bl.a. været ansat på 
Psykiatrisk Børnehospital i Aarhus, inden for voksenpsykiatrien samt i børnehave og vuggestue.  
Hun har haft egen virksomhed siden 1993 og har specialiseret sig i karaktertrækket særligt sensitive 
mennesker. Er desuden uddannet coach og instruktør i mindfulness.   
Susanne tilbyder personlige samtaler med coaching og vejledning.  
Er forfatter 11 bøger, hvoraf to af titlerne er oversat og udkommet i Norge. 
Mal med intuition. (Kun som e-bog, pdf-fil). 

Intuition & Handlekraft. (Kun som e-bog, e-pub). 
Kærlighed & Selvværd. Bestseller. (Også som e-bog, e-pub). 
Glad & Tilfreds – med coaching. (Kun som e-bog, e-pub). 

Mal dig glad. Bestseller. 
Er du også særligt sensitiv? Bestseller. (Udkommet på norsk). 
Mindfulness for særligt sensitive mennesker. (Udkommet på norsk). 
Mod til selvværd – i sær for særligt sensitive mennesker. 
Redskaber til særligt sensitive mennesker. 
Særligt sensitive – Børn. (Lille og lettilgængelig bog også for mennesker omkring sensitive mennesker). 

Særligt sensitive – Voksne. (Lille og lettilgængelig bog også for mennesker omkring sensitive mennesker). 

 
Mere info og test om du og dit barn er særligt sensitiv på www.moeberg.dk 


