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SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER 
KAN OGSÅ VÆRE EKSTROVERTE 
Særligt sensitive mennesker bliver ofte karakteriseret som generte, afventende og 
indadvendte mennesker. Man kan fristes til at mene at introversion og det sensitive 
karaktertræk er det samme. Det er det ikke. Særligt sensitive mennesker kan også 
være både udadrettede, nyhedssøgende, handlekraftige og spontane. 

Af Susanne Møberg, www.moeberg.dk 

Den sweisiske psykiatiker C.G. Jung beskrev en omfattende teori om menneskets typologi; en mindre del 
af Jungs typologi handler om forskellen på at være introvert, indadvendt eller ekstrovert, udadvendt.  
 
Jeg bliver ofte spurgt, om dét at være særlig sensitiv er det samme som at være introvert. Der er så 
mange lighedspunkter mellem det sensitive karaktertræk og introversion, at det kan være nærliggende 
at forestille sig, at det er det samme. Men det er ikke det samme.  
Særligt sensitive mennesker kan være både introverte og ekstroverte. 
 
Ifølge den amerikanske psykolog Elaine Arons forskning er omkring 70% af særligt sensitive mennesker 
introverte, indadvendte, og 30 % er ekstroverte, udadvendte. 
 
Introvert eller ekstrovert? 
Om du er introvert eller ekstrovert har afgørende betydning for, hvordan du reagerer, og hvordan du 
foretrækker at kommunikere og hvilke behov, du har for at restituere og genoplade din energi.  
 
Introverte mennesker er i en vis grad indadvendte og har behov for eftertanke og at reflektere over 
tingene alene. Man foretrækker at udvikle ideer alene og tænker sig om, før ideerne præsenteres for 
andre.  
Man er ikke så ofte indstillet på selskabelighed og trives bedst i mindre selskaber. Man foretrækker de 
dybere samtaler med få mennesker og har ikke lyst til at konversere om ligegyldige emner. Derfor er 
man ikke nødvendigvis så god til small talk. 
Man har et stort behov for at have uforstyrret tid. Man har fokus rettet indad mod tanker og ideer og har 
et rigt indre liv, hvorfra man henter meget af sin inspiration.  
Introverte mennesker kan virke reserverede og stille. De lytter hellere end de taler. 
Det betyder ikke, at introverte ikke har glæde af at være sammen med andre mennesker. Det betyder 
blot, at de nemmere bliver udmattede sammen med mange mennesker, og har behov for at genoplade 
energien ved at være indadvendt og uforstyrret - og måske alene med sig selv. 
 
Ekstroverte mennesker er udadvendte. De har opmærksomheden rettet ud mod den ydre verden. De 
søger forandring, og de er nysgerrige. De trives og inspireres af kommunikationen og trives godt med 
selskabelighed sammen med mange mennesker.  
De inspireres af andre og foretrækker at udvikle deres ideer sammen med andre frem for alene med sig 
selv.  
Ekstroverte kan lide at have mennesker omkring sig. Der skal ske noget.  
De virker umiddelbart åbne, snaksaglige og har nemt ved at komme i kontakt med andre. De taler 
hellere, end at de lytter. De kan være særdeles gode til small talk. 
Ekstroverte bliver nemt udmattede, når de er for meget overladt til sig selv. 
De har behov for social kontakt til at genoplade energi.  
 
Ekstroverte får energi ved at tale og være sammen med andre mennesker. 
Introverte bruger energi ved at tale og være sammen med andre mennesker. 
 
Ekstroverte siger: Lad os tale om det.  
Introverte siger: Lad mig tænke over det. 
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De fleste mennesker har tilbøjelighed for at tillægge forskelligheder en negativ værdi ud fra, hvem de 
selv er, og hvad de genkender i sig selv.  
Ekstroverte kan mene, at introverte er kedelige og måske generte eller dovne.  
Introverte kan mene, at ekstroverte er for overfladiske og hektiske. 
 
Særligt sensitiv og ekstrovert 
Ekstroverte, særligt sensitive mennesker kan lide, at der gang i den, og at der sker noget. Men de kan 
have en tendens til at overvurdere egne kræfter og de når ofte overraskende hurtigt til det 
lukningspunkt, hvor de ikke kan tage mere ind.  
Nu er det nok! De trænger pludselig til pause, ro og til at komme væk. Mange lever med et mønster, 
hvor det går susende stærkt i længere tid for så pludselig at have behov for at trække sig helt væk fra 
fællesskabet og fra forventninger, nogle har bogstavelig talt behov for at rulle gardinerne ned og være i 
fred.  
 
For nogle ekstroverte, særligt sensitive mennesker kan det være en stor udfordring at finde balancen 
mellem behovet for forandring, at der sker nye ting og behovet for at stoppe op, restituere og generere 
ny energi. Det er som om, man har én fod på speederen og én på bremsen. Fuld fart frem og pludselig er 
det for meget ,og man må standse op og slappe af. 
 
Udfordringen er at lære sine signaler at kende og lære at stoppe op for at generere ny energi, inden man 
kører sig selv helt flad. Det kan være vanskeligt, fordi man er begejstret, interesseret og nysgerrig, og 
man vil nødig gå glip af noget eller stå tilbage for andre. 
 
Når særligt sensitive restituerer 
Særligt sensitive mennesker – både introverte eller ekstroverte – har brug for det introverte mønster, når 
man er overstimuleret, udmattet og stresset. Man har behov for at trække sig fra fællesskabet, behov for 
at være i fred og rette opmærksomeden indad. 
 
Læs mere her 
Særligt sensitive foretrækker de dybere samtaler – artikel af Susanne Møberg. 
Flere bøger af Susanne Møberg om særligt sensitive mennesker – se liste herunder. 
 
Find flere artikler på www.moeberg.dk 
 

 

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 samt i børnehave og vuggestue. Hun har haft egen virksomhed siden 
1993 og har specialiseret sig i karaktertrækket særligt sensitive mennesker.  
Susanne 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). 

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

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


