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Sammanfattning 
Denna uppsats har skrivits med syfte att genom en fenomenologisk ansats undersöka innebörden av 
begreppet högkänslighet och vilka särskilda behov som är viktiga att beakta hos högkänsliga barn, 
samt hur detta kan förstås i relation till förskolans miljö. Genomförandet av studien består av 
kvalitativa intervjuer av föräldrar till högkänsliga barn som går i förskola/förskoleklass såväl som 
förskolepersonal med förkunskaper om begreppet högkänslighet. I resultatet framgår exempel på 
deltagarnas upplevelser av hur högkänsligheten tar sig uttryck hos högkänsliga barn och vilka 
situationer eller sammanhang som kan upplevas som extra utmanande såväl i förskolan som i dagliga 
livet. Detta har analyserats med hjälp av interpretativ fenomenologisk analys – IPA-metoden. 
Avslutningsvis diskuteras tolkningar av de resultat som presenteras och hur dessa kan förstås i relation 
till syftets frågeställningar samt tidigare forskning. Detta har genererat i slutsatser om att förskolans 
miljö har betydande inverkan på högkänsliga barns välmående, utveckling och lärande, vilket delvis 
innebär att det i förskolan krävs både anpassningar i miljö och ett lyhört bemötande för att tillmötesgå 
de behov som följs av högkänslighet. Det kan dessutom konstateras att det finns ett behov av ökad 
kunskap kring högkänslighet bland personal i förskolan.   
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Förord 
Denna uppsats är skriven som ett avslutande examensarbete i vår utbildning på 
förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet. Under utbildningens gång har många frågor 
väckts hos oss båda kring förskolans uppdrag och betydelsen av omsorg samt barns uppväxtvillkor i 
förskolan. En av dessa frågor har kretsat kring vad det kan innebära för barn med högkänslighet att 
vistas i förskolemiljö. Efter genomgången utbildning kan vi konstatera att begreppet högkänslighet 
inte har uppkommit under någon av de kurser som ingått i vår utbildning, varken i kurslitteratur eller 
undervisningstillfällen. Till följd att detta valde vi att skriva om just högkänslighet med en 
förhoppning om att vår studie öppnar upp för fler samtal om detta bland personal i förskolan.   

Vi vill framföra ett stort tack till de deltagare som har tagit sig tid att bli intervjuade och delat med sig 
av sina upplevelser och erfarenheter kring högkänslighet. Vi vill även tacka vår handledare Arniika 
Kuusisto för vägledning under arbetets gång. 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Med avseende på arbetsfördelningen av denna studie har vi båda varit lika delaktiga i samtliga delar av 
uppsatsen, för att få en röd tråd genom alla avsnitt och för att skapa en gemensamt bearbetad text. 
Uppsatsen har därmed skrivits i ett gemensamt dokument online. Vi valde dock att dela upp oss i 
sökningen av tidigare forskning samt vid intervjuer och transkriberingen av dessa. I sökandet och 
läsningen av relevanta artiklar, rapporter och annan litteratur till vårt forskningsområde har vi först 
gjort egna urval för att sedan delge en sammanfattning av dessa till varandra som vi har diskuterat 
sinsemellan. Intervjuerna delade vi upp till ett lika antal vardera som genomfördes individuellt, dels 
för att hinna med att intervjua så många deltagare som möjligt och dels för att göra det lättare för 
deltagarna att känna sig bekväma i rollen som informanter. Vi har sedan transkriberat 
intervjumaterialet på egen hand direkt efter varje intervjutillfälle, i ett gemensamt samlat dokument 
online. Vid bearbetningen av det empiriska materialet har vi tillsammans kodat och kategoriserat delar 
som underlag för analys och tolkning. Under arbetets gång har vi i genomsnitt ägnat åtta timmar per 
dag vardera, då vi både har haft kontinuerlig kontakt per telefon samt vid möten på universitetet en 
gång i veckan för att sammanställa bearbetade texter. 
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Inledning 
Hen misstas ibland för att vara blyg upplever vi... och att vi har hört att det är vanligt. Och jag skulle 
aldrig säga att mitt barn är blygt, utan att hen är observant. Och jag tror att det är många barn som är 
högkänsliga som misstas för just det. För att de känner av först. För vårat barn är jättesocial, hen har 
många kompisar, hen är väldigt omtyckt. Och jag tror att det har att göra med sin högkänslighet just 
för att hen är så empatisk och att hen håller sig till regler och hen tycker inte om när det är orättvist 
för nån. 

 

Ovanstående citat är från en av deltagarna i denna studie vilket beskriver en förälders upplevelse av 
vad högkänslighet kan innebära. Men vad är högkänslighet och hur tar sig denna i uttryck hos 
högkänsliga barn? Vad innebär det att växa upp som högkänslig person och hur kan detta påverka 
samt påverkas av att vistas i förskolemiljö? I den nyligen reviderade läroplanen för förskolan som 
kommer tas i bruk den 1 juli 2019 skrivs det fram att förskolan ska uppmärksamma de barn som 
behöver särskilt stöd och anpassa utbildningen efter barnens olika förutsättningar och behov (Lpfö 18 
2018, s. 6). Dessa behov kan naturligtvis uttryckas på olika sätt och av olika anledningar. I denna 
studie har vi valt att skapa en djupare förståelse för vilka särskilda behov som bör beaktas när det 
gäller högkänsliga barn och vad detta kan innebära i förskolan.   

Högkänslighet är ett personlighetsdrag som under det senaste decenniet blivit alltmer uppmärksammat 
i Sverige, dels genom en artikelserie om högkänsliga personer som gavs ut av nyhetstidningen 
Svenska Dagbladet (Lagerblad, 2012). Begreppet HSP–“highly sensitive person” myntades av Elaine 
Aron, amerikansk psykolog och forskare som har bedrivit forskning på högkänslighet sedan 1996 
(Aron 2017, s. 15). Enligt Aron (2014, ss. 36, 38) bär 15–20 % av befolkningen på detta 
personlighetsdrag och som med samma procentantal har upptäckts hos många andra arter. 
Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som innebär att man registrerar fler subtila detaljer i 
sin miljö och att hjärnan bearbetar denna information mer djupgående. Till följd av detta har en 
högkänslig individ en tendens att lätt bli överväldigad av många sinnesintryck såsom höga ljud eller 
när mycket pågår samtidigt. Aron (2014, s. 211) framhåller även att anknytningsmönster är en viktig 
aspekt vid högkänslighet, då hon menar att högkänsliga barn påverkas starkt av anknytningens 
trygghetsnivå. Detta förklarar hon med att en otrygg anknytning får desto mer negativa effekter på ett 
högkänsligt barns utveckling och att en trygg anknytning därför är nödvändig för en högkänslig 
persons välmående senare i livet. Enligt Broberg, Hagström och Broberg (2012, s. 33) handlar 
anknytningsteori om samspelet mellan anknytning och omvårdnad av minst en förälder eller 
omvårdnadsperson och dennes förmåga att stödja, trösta och ge trygghet i olika situationer. 
Anknytningen utvecklas gradvis under barnets första levnadsår. De understryker även betydelsen av 
anknytning i förskolan. Även om de inte påstår att förskolepersonal på något vis ska ersätta 
vårdnadshavarens roll så menar de att förskolepersonal bär på ett ansvar att skapa trygghet i såväl 
förskolans fysiska miljö som i barngrupp. De hävdar att det förutsätter pedagoger som har tid och 
intresse till att etablera nära och känslomässiga relationer till varje barn, speciellt när det handlar om 
de yngsta förskolebarnen, eftersom en god omsorg dessutom är en förutsättning för lärande och 
utveckling (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss. 22, 23).   
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Men hur ser då förutsättningarna i förskolan ut för personalens möjligheter att ge varje barn en god 
omsorg? Skolverket (2016, s. 24) skriver i en rapport om barngruppers storlek i förskolan, att stora 
barngrupper försvårar personalens möjligheter till att se och bemöta enskilda barn vilket är en 
riskfaktor för kvaliteten i förskolan. Vidare betonas den fysiska miljöns betydelse för vilka villkor som 
skapas. Den kan möjliggöra eller begränsa både innehåll, rutinsituationer, och aktiviteter. Förskolans 
lokaler bör vara anpassade till barns möjligheter till såväl lek och socialt samspel som rum för vila och 
avskildhet. Ett problem som nämns är att ett flertal av dagens förskolor är byggda under 1980-talet då 
lokalerna var avsedda för betydligt färre barn. Detta påstås bli problematiskt vid genomförande av 
aktiviteter med dagens större barngrupper vilket kan medföra till buller, höga ljudnivåer och stress hos 
både barn och personal (Skolverket 2016, ss. 22–23). Enligt Aron (2014, ss. 41–42) kan högkänsliga 
barn bli överväldigade av just sådana situationer som ett fullt klassrum eller högljudda miljöer, 
speciellt om de befinner sig i en sådan miljö alltför länge. Hon påpekar även att eftersom högkänsliga 
personer är i minoritet utmärker sig deras reaktioner ofta som avvikande för andra, som när de 
exempelvis får känsloutbrott, eller blir rädda, tysta och tillbakadragna på grund av överstimulans. Det 
kan även misstas handla om uppmärksamhetsproblematik när det i själva verket handlar om ett 
överflöd av intryck som i sig kräver vila.  

Det kan även anses vara relevant att uppmärksamma att Barnkonventionen blir lag år 2020 (Ödquist 
Drackner 2018) i och med att det ingår i förskolans uppdrag att följa vad som framhålls gällande barns 
rättigheter. Dels nämns det i artikel 3 att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder 
som rör barn, såsom offentliga eller privata välfärdsinstitutioner. Dels nämns det i artikel 29 att 
“barnets utbildning ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag 
och fysisk och psykisk förmåga” (UNICEF 2009, ss. 14, 28). I en rapport om små barns behov i 
relation till förskolans effekter, menar Kihlbom (2003, s. 51) att “om vistelsen i förskola har god eller 
dålig inverkan på barnets utveckling beror på vilken kvalitet som den enskilda förskolans verksamhet 
har i samverkan med det utgångsläge som det enskilda barnet har”. Detta leder oss till funderingar om 
vilken kunskap och vilka verktyg som krävs för att bemöta högkänsliga barn i förskolan och hur 
förskolan kan arbeta för att främja bästa möjliga utveckling för högkänsliga barn.  

Utifrån den vetenskaplig forskning som vi har hittat om högkänslighet visar dock sökresultatet att det 
saknas forskning om högkänsliga barn i samband med förskolan. Det kan därför ses som en 
kunskapslucka om vad förskolans miljö kan innebära för högkänsliga barn. Detta har medfört en vilja 
att undersöka hur förskolan kan arbeta med de särskilda behov som aktualiseras i och med 
högkänslighet och vad förskolans vardag kan tänkas innebära för ett högkänsligt barn. Med en 
förhoppning om att bidra med kunskap till detta forskningsområde. 
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Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som ligger till grund för vår studie. I vår sökning av 
vetenskapliga artiklar kring högkänslighet visade sig forskningen om detta vara något begränsad och 
främst inom det neurovetenskapliga fältet. Desto mindre gick att finna kring högkänslighet i relation 
till barn och förskola. Vi valde även att söka efter forskning som lyfter aspekter kring förskolans miljö 
eftersom vi samtidigt vill undersöka vad förskolans miljö kan innebära för barn med högkänslighet. 
Inledningsvis redovisas forskning om vad personlighetsdraget högkänslighet innebär och hur detta kan 
förstås, vilket följs av nästa område med avseende på forskning om högkänsliga barn. Avslutningsvis 
redogörs forskning kring möjligheter och begränsningar i förskolans miljö. Vi vill även förtydliga att 
begreppet högkänslighet nämns som SPS - sensorisk bearbetningskänslighet i vissa stycken då detta är 
den medicinska termen som används i många av de vetenskapliga artiklar som behandlar detta 
fenomen.   

HSP – Högkänslig personlighet 
Aron och Aron (1997, s. 345) har i en omfattande forskningsserie av sju delstudier undersökt och 
definierat vilka grundläggande egenskaper som gestaltar sig hos högkänsliga individer, samt hur man 
kan förklara sambandet och delvis oberoendet mellan högkänslighet, social introversion och 
affektivitet (eng. emotionality). Studien utgår delvis från forskning om att det bland människor såväl 
som andra arter finns två olika strategier vid hantering av ny stimulans, där den ena strategin är 
utforskande och den andra är stilla iakttagande vilket kan leda till att man drar sig tillbaka. Med 
utgångspunkt i detta samt tidigare personlighetsteorier om introversion, känslohämningar, blyghet och 
affektivitet undersöker de huruvida det kan vara ett underliggande personlighetsdrag som ligger 
bakom dessa tidigare teorier, vilket leder till nya insikter om vad de i artikeln benämner som 
“sensorisk bearbetningskänslighet” (högkänslighet) (Aron & Aron 1997, ss. 345–346). Genom att 
analysera både djupintervjuer och enkäter fastslår de i studiens resultat att högkänslighet är relaterat 
till, men inte identisk med varken introversion eller affektivitet. De menar dock att affektivitet kan 
komma som en effekt av en otrygg anknytning i samband med högkänslighet. Även om majoriteten av 
högkänsliga personer samtidigt visade sig vara introverta förekom även högkänsliga personer som var 
extroverta. Dessutom framhålls att högkänsliga individer som har upplevt en svår uppväxtmiljö som 
barn tenderar att utveckla ångest och depression i vuxen ålder, medan de som har upplevt en trygg 
hemmiljö som gett stöd för deras temperament upplever deras känslighet som en tillgång i vuxen 
ålder. Detta förklaras bland annat bero på att överstimulans och stress leder till förhöjda kortisolnivåer 
som i sin tur sänker nivåerna av serotonin i hjärnan. Dessutom påpekas att alla högkänsliga personer 
har samma underliggande temperament men att konsekvenserna av detta temperament beror på olika 
miljöfaktorer under uppväxten (Aron och Aron 1997, ss. 362–363).   

Av de många typiska kriterier som visade sig vara vanligt förekommande bland högkänsliga individer 
nämns bland annat att de lätt blir överväldigade av yttre stimuli såsom stark belysning eller höga ljud. 
De lägger även märke till vad som kan uppfattas som subtila detaljer i sin omgivning, de påverkas av 
andras sinnesstämningar, tenderar att reagera starkare på smärta, är samvetsgranna, anstränger sig för 
att undvika misstag, samt avstår helst från våldsamma filmer, tävlingsorienterade aktiviteter eller 
andra omskakande situationer (Aron & Aron 1997, s. 352). I likhet med vad Aron och Aron (1997, s. 
352) konstaterar gällande typiska kännetecken som att reagera djupt av andras sinnesstämningar, 
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menar Acevedo et al. (2014, s. 580) att många andra självrapportsstudier pekar på detsamma, men att 
ingen tidigare studie forskat på förbindelser mellan sensorisk bearbetningskänslighet och neural 
reaktivitet i respons på andras emotionella tillstånd. Med anledning av detta genomfördes en fMRI-
studie med syfte att undersöka individers hjärnaktivitet vid respons av bilder på positiva respektive 
negativa ansiktsuttryck av både närstående och främmande personer. Vid exponering av dessa bilder 
visade resultaten på att högkänsliga individer har hög aktivering i hjärnregioner som involverar 
uppmärksamhet, medvetenhet, bearbetning av sensorisk information, empati och handlingsberedskap. 
Författarna drar således slutsatsen om att lyhördhet och medvetenhet är grundläggande särdrag hos 
högkänsliga personer, vilket de menar även innebär en ökad handlingsberedskap av olika stimuli i 
miljön (Acevedo et al. 2014, ss. 590–592). Även om Acevedo et al (2014) speciellt framhäver positiva 
resultat av högkänslighet lyfter andra studier på negativa påföljder. Greven et al. (2019, s. 299) menar 
att sensorisk bearbetningskänslighet kan öka risken för både missanpassning, utvecklingsproblem och 
psykiska eller fysiska symptom, men att dessa risker beror på en växelverkan med negativa miljöer. 
Högkänslighet har även visat sig relatera till problem som ångest och depression, svårigheter i 
känsloreglering och sämre förmåga att hantera stress (Brindle, Moulding, Bakker & Nedeljkovic 2015, 
ss. 218–219).   

Andra studier har dessutom undersökt samband mellan högkänslighet och vissa diagnoser. Liss, 
Mailloux och Erchull (2008, s. 258) har gjort en studie med syfte att undersöka relationer mellan 
autism och tre faktorer av sensorisk bearbetningskänslighet vilka förklaras i termerna “ease of 
excitation (EOE)”, “low sensory threshold (LST)” och “aesthetic sensitivity (AES)”. I resultatet 
framgår att de två faktorerna EOE och LST, vilka handlar om att lätt bli påverkad av stimuli samt en 
låg sensorisk tröskel med risk till överstimulans, kunde förknippas med autistiska drag. Vilket 
problematiserar dessa kännetecken för högkänslighet. Men i en annan liknande studie av Acevedo, 
Aron, Pospos och Jessen (2018, ss. 1–2) med syfte att få en djupare förståelse för hur högkänslighet 
skiljer sig från till synes relaterade kliniska diagnoser såsom autismspektrumtillstånd, visar resultatet 
på en markant skillnad mellan högkänslighet och autism. Detta på grund av att högkänslighet visar på 
högre aktivitet i hjärnregioner som berör belöning (av positiva stimuli), minne, empati, känslomässig 
respons, självreflektion, självkontroll och medvetenhet. Medan autism visade sig förknippas med brist 
på aktivering i dessa hjärnregioner. De konstaterar dock att det finns likheter i symtom som ökad 
känslighet för stimuli (Acevedo et al. 2018, s. 3). Högkänslighet benämns därför som ett stabilt 
personlighetsdrag men de hävdar samtidigt att högkänsliga individer kan vara mer mottagliga än andra 
för posttraumatisk stress och andra biverkningar om de utsätts för traumatiska händelser. 
Avslutningsvis betonar de att det är särskilt viktigt att klargöra hur högkänslighet och autismspektrum 
skiljer sig åt eftersom de annars kan förväxlas, då exempelvis perspektiv inom neurodiversitet 
förklarar sensorisk problematik som tydliga indikationer på autism (Acevedo et al. 2018, ss. 1, 3, 4).   

Högkänslighet och barns uppväxtvillkor 
I en omfattande och översiktlig artikel skriven av Greven et al. (2019, s. 287) redogörs en granskning 
av all tidigare forskning om sensorisk bearbetningskänslighet. Trots att det hittills kan konstateras att 
högkänslighet är ett vanligt, ärftligt och evolutionärt bevarat karaktärsdrag, menar de att den 
vetenskapliga forskningen ligger efter och framhåller en rad framtida forskningsbehov. Bland annat 
efterfrågas forskning på förebyggande av skadliga effekter i samband med SPS med avsikt att förbättra 
mental hälsa och välbefinnande, i och med att högkänslighet följs av en ökad känslighet för både 
negativa och positiva miljöer. Greven et al. (2019, ss. 288, 290) framhåller att högkänsliga barn som 



6 
 

utsätts för negativa miljöer under uppväxten kan påverkas i sin utveckling, från att gå från en normal 
till avvikande utveckling med negativ inverkan på välbefinnande och högre risk för beteendeproblem 
och psykisk ohälsa såväl under barndom som senare i vuxen ålder. De drar slutsatser om att 
högkänslighet ökar risken för stressrelaterade problem till följd av negativa miljöer. Samtidigt 
understryker de att högkänsliga individer tenderar att blomstra och fungera exceptionellt bra under 
positiva uppväxtmiljöer och att högkänslighet även ger en högre mottaglighet för stödåtgärder.  

I likhet med detta hävdar Pluess et al. (2018, ss. 51, 52, 54) att både miljökänslighet och sensorisk 
bearbetningskänslighet är sammanlänkade. Miljökänslighet definieras som en grundläggande 
individuell egenskap som finns hos de flesta arter och innebär en förmåga att registrera och 
uppmärksamma yttre stimuli. Sensorisk bearbetningskänslighet förklaras innebära en djup kognitiv 
bearbetning av externa och sociala stimuli med ökad känslomässig reaktivitet på miljörelaterade 
faktorer. Genom att undersöka kännetecknande egenskaper hos högkänsliga barn visade de sig ha 
gemensamt att de känner obehag vid förändringar, höga ljud och när många saker händer samtidigt, 
samt att de märker när små detaljer har ändrats i miljön (Pluess et al. 2018, s. 55).   

Enligt Boterberg och Warreyn (2016, ss. 84–85) kan högkänsliga barn även uppleva svårigheter med 
att hantera och befinna sig i vissa vardagliga aktiviteter. I en studie med syfte att undersöka föräldrars 
upplevelser av SPS hos barn visar resultatet att barn med hög SPS, i jämförelse med barn med låg 
SPS, kunde förknippas med högfrekvent gråt under spädbarnstiden samt mat- och sovproblem som 
kan kopplas till överstimulans. Dessutom visade sig högkänsliga barn har mer huvudvärk och 
magproblem utan medicinsk förklaring samt högre benägenhet att oroa sig för framtiden. Dessutom 
uttalar Cater (2017, ss. 1005–1006) att det är betydelsefullt för högkänsliga individer att få kunskap 
om vad högkänslighet är. Hon förklarar att eftersom högkänsliga personer ofta bearbetar intryck 
djupare än andra och av den anledningen kan ta längre tid på sig att ta in ny information, kan detta i 
utbildningssyfte leda till en missuppfattning om att det förstås som en uppenbar brist på förståelse av 
ny information. Detta kan i sig bli desto mer överväldigande och kan påverka hälsa och välmående. 
Resultatet visar att samtliga deltagare uttryckt positivitet kring att få lärdom kring högkänslighet och 
att informationen inte bara var användbar utan även livsförändrande. Deltagarna som intervjuades lyfte 
att mer information om högkänslighet borde ges ut på skolan, till såväl elever som lärare för att kunna 
ge bättre stöd till personer med HSP (Cater 2017, s. 1007). 

Förskolans miljö – möjligheter och begränsningar 
Enligt Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan (2015, ss. 3-4) innebär fler barn i barngruppen 
färre möjligheter till kommunikation mellan barn och pedagog och att även relationer mellan barn 
påverkas. Även om barnen bara interagerar aktivt med ett fåtal personer så måste de ändå förhålla sig 
till alla andra barns och pedagogers uttryck och handlingar vilket kan vara komplicerat för ett barn. 
Inledningsvis påpekar författarna att problematiken med barngruppsstorlek har uppmärksammats i 
samband med att antalet inskrivna barn har ökat i förskolan under de senaste decennierna samtidigt 
som barns vistelsetider ökat (Pramling Samuelsson et al. 2015, s. 2). I studien som artikeln behandlar 
granskas tidigare forskningsprojekt med syfte att studera barns möjligheter att lära och utvecklas 
beroende på gruppstorlek i förskolan. Utifrån detta problematiseras förskollärares uttryck kring 
möjligheter och hinder att arbeta med läroplanens intentioner, i relation till barngruppens storlek 
(Pramling Samuelsson et al. 2015, ss. 5–6). Förskollärarna uttryckte att barngruppens sammansättning 
var avgörande för att ge alla barnen utrymme för utveckling, lärande och välmående. Problematiken de 
lyfte fram var att det blev svårare att möta barn i behov av särskilt stöd på ett professionellt och 
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engagerat sätt, och att det inte ges förutsättningar till att leva upp till ställda intentioner i läroplanen 
(Pramling Samuelsson et al. 2015, ss. 6–7). Det slutgiltiga resultatet som Pramling Samuelsson et al. 
(2015, s. 10) skriver fram är att antal barn i barngruppen har betydelse för förskollärarens val och 
bortval av målområden och arbetssätt i verksamheten.   

I en annan liknande studie av Sheridan, Williams och Pramling Samuelsson (2014, s. 379) undersöktes 
organisatoriska förutsättningar för barns lärande i förskolan i relation till verksamhetens gruppstorlek, 
där en frågeställning handlar om hur förskolepersonal organiserar barngrupp och miljö. Det framkom 
att förskolepersonalens kompetens att organisera barnen så att goda möjligheter för lärande skapades 
var olika mellan förskolorna. Många av de som intervjuades uttryckte även att ju fler barn i 
barngruppen desto mindre tid med varje enskilt barn, då det blir svårare att få kontakt med och 
engagera sig i barnen som individer (Sheridan et al. 2014, s. 385).   

Med dessa studier i åtanke kan man fråga sig vilka ytterligare konsekvenser detta kan leda till. Palla 
(2011, ss. 17, 41, 60) har i en studie med betoning på sociala konstruktioner, diskurser och 
subjektskapande undersökt hur barn skapas som subjekt i förhållande till förskolepedagogers hantering 
av utmanande beteenden. Även om denna studie inte fokuserar på organisatoriska förutsättningar som 
barngruppens storlek, lyfter den ändå en viktig aspekt i relation till detta. Genom en diskursanalytisk 
ansats visar resultatet på att det inom specialpedagogiska sammanhang i förskolan skapas olika 
föreställningar om vad som utmärker sig bland barns beteenden. Vissa beteenden accepteras medan 
andra anses som avvikande och i behov av åtgärder ur en normerande diskurs. Vidare menas att detta 
påverkar pedagogens blick och begränsar barns utrymme att vara olika (Palla 2011, ss. 87, 121). 
Utifrån dessa förutsättningar med dels stora barngrupper och utmärkande beteenden kan man fråga sig 
i vilken utsträckning förskolepersonal får möjlighet att se och reflektera över vilka beteenden som kan 
handla om högkänslighet.   
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Syfte och frågeställningar  
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur föräldrar och förskolepersonal uppfattar 
personlighetsdraget högkänslighet hos barn i relation till förskolans miljö.   

Detta syfte leder till följande frågeställningar:  

- Hur upplever föräldrar vars barn är högkänsliga vilka egenskaper och behov som följs av 
högkänslighet?  

- Hur uppfattar förskolepersonal fenomenet högkänslighet och vad detta kan innebära för barn i 
en förskolekontext?  

- Hur, och utifrån vilka premisser, kan förskolan anpassa verksamheten efter högkänsliga barns 
förutsättningar och behov?      
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Teoretiskt perspektiv 
Inför valet av teoretiskt perspektiv hade vi till att börja med funderingar på att använda oss av 
diskursanalys, då Borèus (2015, ss. 176–177) menar på att denna teori bygger på viktiga 
utgångspunkter såsom perceptioner av olika företeelser och hur vi talar om dessa genom språkliga 
praktiker. Men då vi avser att ta reda på vilka upplevelser snarare än vilka diskurser som råder kring 
högkänslighet, landade vi i fenomenologin då denna handlar om förståelsen av olika fenomen, vilket 
också passar in på våra frågeställningar (Allwood & Erikson 2017, s. 91). Vi har därför valt att 
undersöka högkänslighet utifrån ett fenomenologiskt perspektiv som fokuserar på olika fenomen och 
människors upplevelser av detta (Szklarski 2015, s. 131). I och med att högkänslighet kan betraktas 
som ett fenomen i sig och vi vill undersöka hur föräldrar och förskolepersonal upplever att detta 
gestaltar sig bland barn och vad detta kan innebära i förskolan.   

Fenomenologins centrala utgångspunkter 
 

Fenomenologin är att likna vid en upptäcktsresande med uppgift att hitta fram till en hittills okänd 
plats. Man måste ha en inställning till uppgiften som bland annat går ut på att röra sig försiktigt och 
att iaktta det som är väsentligt för den fortsatta vandringen. 

(Bjurwill 1995, s. 75) 

Bjurwill (1995, s. 49) liknar fenomenologin med ett par glasögon, som vi medvetet eller omedvetet 
använder oss av när vi forskar. Med dessa glasögon kan vi se saker på två olika sätt. Ögat kan å ena 
sidan se verkligheten, det omedelbart givna. Å andra sidan kan det se det som riktas mot medvetande 
och betraktande av helheter. Detta ger, enligt Bjurwill (1995, s. 49), oss en utblick i ett vidare 
sammanhang. Enligt Allwood & Erikson (2017, s. 91) finns fenomen tillgängligt för oss genom vår 
upplevelse av dessa. Bjurwill (1995, s. 49) hävdar även att vi får tillgång att se världen utan några 
förutfattade meningar och att vi ska sätta ihop våra intryck till en helhet. Vidare uppmärksammar det 
oss på att det finns olika sätt att se världen på och utifrån detta få oss medvetna om att vi själva har 
föreställningar om omvärlden. Slutligen så uppmanar fenomenologiska glasögon oss till att vara 
självkritiska och att vi måste vara öppna för att ompröva våra föreställningar, innan vi kan tro att vi 
kan veta något säkert om dom.  

Szklarski (2013, s. 276) menar på att fenomenologi kan ses som en teori medan han lyfter att Husserl 
såg det mer som en metod och tankehållning. Som metod handlar det om att utforska och beskriva 
fenomenets essens, vilket kommer förklaras närmare under teoretiska begrepp. Bjurwill (1995, s. 34) 
förklarar hur fenomenologi vill komma fram till saken. Skenet lägger ofta hinder i vägen, och saken är 
omgiven av sken. Saker och ting är sällan vad de ser ut att vara. Vidare förklaras att fenomenologins 
huvuduppgift är att ta bort detta sken från saken. Den sanna kunskapen finns där från början men har 
med tiden omgetts av ett sken.   

Fenomenologin beskrivs även vara en filosofisk teori om intentionalt medvetande med vilket menas 
att medvetandet är riktat mot det objekt som betraktas och att det pågår ett meningsskapande samspel 
mellan det mänskliga medvetandet och objektet. Det skapas en bild av verkligheten så som den 
upplevs, en så kallad fenomenologisk verklighetsbild (Szklarski 2015, s. 132). Enligt Szklarski (2015, 
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ss. 131, 135) är fenomenologi även användbar för att utgå från empiriskt material istället för teori. 
Med det menas att ett fenomenologiskt perspektiv är teorigenererande men inte teoritestande. Det 
förutsätter ett noggrant induktivt förhållningssätt för att få fram en empiritrogen analys.  
Avslutningsvis menar Szklarski (2015, ss. 143–144) att det är viktigt att reflektera över 
tillförlitligheten vid användande av fenomenologi och nämner ett par grundläggande kriterium för 
resultatets tillförlitlighet. Dels är det viktigt att kontrollera att det finns god empirisk förankring under 
tolkningsprocessen och vid identifiering av gemensamma nämnare. Dels är det viktigt att lyfta fram 
fenomenets essens i resultatet, även i relation till fenomenets existens. Bjurwill (1995, s. 119) riktar 
dock kritik mot fenomenologin och förståelsen av livsvärlden då han menar på att det finns så mycket 
mer än det vi ser och hör som vi ändå måste förstå. Han menar på att det, trots att fenomenologin vill 
se på allt som logiskt, sker ologiska saker i livet. Bjurwill ställer sig kritisk till hur världen hade sett ut 
om allt var genomskinligt då det inte hade funnits någon vetenskap att utforska eller någonting för 
människan att gömma sig bakom.    

Teoretiska begrepp 
Även om vi inte har valt att använda intentionalitet som ett av våra begrepp i analysen så är det viktigt 
att lyfta då Szklarski (2013, s. 275) menar på att detta är grunden som hela fenomenologin vilar på. 
För att förstå själva begreppets innebörd bättre så kan vi se det som att våra upplevelser alltid är 
riktade mot någonting, det inkluderar alltid ett objekt. Subjekt och objekt måste förstås i relation till 
varandra (Allwood & Erikson 2017, s. 96). Enligt Allwood och Erikson (2017, s. 97) menar Husserl 
att det finns två sidor av intentionalitet. Dessa är medvetandes objektsida och medvetandes 
subjektsida. Dessa två tillsammans bildar medvetandes innehåll och båda behövs för en fullständig 
intentional ak. Även Szklarski (2013, s. 275) talar om intentionalitet och menar då att medvetandet 
alltid är riktat mot något. Inför intervjuerna och insamling av data valde vi att inta detta intentionala 
tänkande när vi skapade de intervjuguider som användes vid intervjuerna. Vi valde även att intervjua 
förskolepersonal med förkunskap om högkänslighet och även föräldrar till högkänsliga barn för att 
rikta studien mot detta specifika fenomen.  

Szklarski (2015, ss. 132, 133, 142) förklarar att processen med att finna fenomenets essens kallas 
eidetisk reduktion. Den avgränsar det väsentliga från det oväsentliga genom fri föreställningsvariation. 
Med fri föreställningsvariation menas att särskilja de teman som varierar från de som inte varierar för 
att få fatt i gemensamma nämnare, som i sin tur formar fenomenets väsen. Essensen berättar om 
fenomenets generella struktur och bygger på en intersubjektiv samstämmighet i det empiriska material 
som framgår. Medan de varierande temana, som benämns som fenomenets existens, betraktas som 
oväsentliga. För att få fram fenomenets essens så har vi använt oss av eidetisk reduktion vilket vi 
upplever har likheter med IPA-metoden som vi förklarar närmare under avsnittet databearbetning och 
analysmetod.   

Med utgångspunkt i fenomenologins teoretiska perspektiv valde vi i samband med vår dataanalys att 
identifiera de delar i intervjumaterialet som kan beskrivas som en del av studiens essens. Fejes och 
Thornberg (2015, s. 33) menar att fenomenologi kan ge en forskare förståelse för hur exempelvis 
intervjupersoner upplever ett studerat fenomen för att på så vis komma åt fenomenets essens. Enligt 
Szklarski (2015, ss. 131–132) syftar begreppet essens på “de mest väsentliga beståndsdelarna av ett 
fenomen”. Det som kan definieras som något oföränderligt, som sakens väsen och de essentiella 
komponenterna av en upplevelse. Detta kan tänkas applicera väl på föräldrars och förskollärares tankar 
och upplevelser beträffande högkänslighet och högkänsliga barn, med avseende på vilka specifika 
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egenskaper och behov som följs av högkänslighet. Samt vilka faktorer som är viktiga i fråga om hur 
förskolan kan anpassa miljön utifrån de behov som finns.   

Fenomenets essens utforskas genom väsenskådande. Detta förutsätter epoché. Det innebär att vi måste 
ta ett steg tillbaka och inte se på saker och ting som vi är vana att göra. Vi måste helt enkelt bortse från 
våra antaganden (jfr. Szklarski 2013, s. 276). I processen av vår transkribering så hade vi detta i åtanke 
då vi valde att transkribera allt det inspelade materialet. Även om vi till en början uppfattade vissa 
delar som irrelevanta i förhållande till vårt syfte, ville vi inte riskera att utesluta vad som kan visa sig 
vara väsentligt vid senare tolkning.   

Vid analysen av denna studies intervjumaterial valde vi att lyfta fram de essentiella delar som skildrar 
deltagarnas egna beskrivningar av hur de upplever innebörden av högkänsligheten i olika 
sammanhang. På detta vis får vi ta del av deras livsvärldar, vilket innebär intervjupersonernas levda 
vardagsvärldar och deras direkta relationer till dessa (Kvale & Brinkmann 2009, s. 44).  Livsvärld är 
vår värld som vi upplever den och uppbyggd av fenomen (Allwood & Erikson 2017, s. 97). Det är 
även en värld som vi lever i tillsammans med andra som vi kan stå i ett kommunikativt förhållande till. 
I livsvärlden finns mänskligt skapade föremål och mänsklig organisering av livet. I och med detta är 
livsvärlden en social värld (Bengtsson 2005, s. 18).  Fenomenologi i kvalitativa studier, som 
exempelvis denna studie, är en term som visar på ett intresse av att beskriva världen som den upplevs. 
Livsvärlden är den värld där vårt vardagsliv räknas in, den som upplevs direkt utan förklaringar (Kvale 
& Brinkmann 2014, ss. 44–46).  Den är även en värld som alltid upplevs i relation till subjekt ur ett 
konkret perspektiv. Livsvärlden är således subjektiv-relativ (Bengtsson 2005, s. 17). Vi får dock aldrig 
glömma att vi själva ständigt är en del av livsvärlden (Bengtsson 2005, s. 30). 
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Metod 

Val av metod - intervjuer 
Med anknytning till studiens syfte och frågeställningar samt valet av fenomenologi som teoretiskt 
förhållningssätt har vi valt intervjuer som metod. Eftersom man på detta sätt kan fånga människors 
upplevda verklighet genom deras egna beskrivningar som ger ett erfarenhetsnära och nyansrikt 
material med goda möjligheter för tolkning och analys (Fägerborg, 2011, s. 85). Enligt Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (2015, s. 34) är intervjuer som metod dessutom fördelaktigt för att erhålla 
insikter om vilka förhållanden som råder i en viss miljö, samt att det kan vara ett sätt att samla 
kunskap om hur andra människor hanterar och upplever detta. Vidare menar Kvale och Brinkmann 
(2014, s. 143) att intervjuer lämpar sig väl när det handlar om att förstå olika aspekter av mänsklig 
erfarenhet och när forskningsfrågor kan formuleras med “hur”. Detta stämmer väl in på vårt syfte då 
det är mänskliga erfarenheter kring högkänslighet vi är intresserade av och då vi har hur-
frågeställningar.  

Kvale och Brinkmann (2009, ss. 17–18) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som ett samtal 
med specifika regler och tekniker. Det är ett professionellt samtal där kunskap konstrueras mellan den 
som intervjuar och den som blir intervjuad. Innebörden av ordet intervju betonas genom att nämna 
“inter views” - det som sker mellan två perspektiv. De understryker dock att en forskningsintervju inte 
är ett samtal på lika villkor, då det är den som intervjuar som befinner sig i maktposition. Dels genom 
att introducera samtalsämne, ställa följdfrågor eller motfrågor och dels genom att tolka innebörden av 
vad som beskrivs av den som intervjuas (Kvale & Brinkmann 2009, ss. 19–20).   

Fägerborg (2011, ss. 92–93) påpekar att intervjuande är en komplex arbetsmetod i och med att det är 
många olika faktorer som bidrar till resultatets kvalitet. Det gäller såväl intervjuns form och innehåll 
som kommunikationen mellan den som intervjuar och den som intervjuas, vilket kräver en följsam och 
lyhörd intervjuare samt en informant som är redo att berätta. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 
35) menar att en nackdel med intervjuer är den tidskrävande aspekten i och med planering, 
genomförande och transkribering. Samtidigt poängteras att en fördel med kvalitativa intervjuer är att 
de kan alterneras med analys och att man på så vis inte behöver bestämma antalet intervjuer som skall 
göras redan vid studiens början. Man kan istället avgöra vilka som fortsättningsvis kan tänkas vara 
betydelsefulla intervjusubjekt för den pågående studien i mån av tid och relevans (Eriksson-Zetterquist 
& Ahrne 2015, s. 42). Eftersom vi i denna studie valde att intervjua både förskolepersonal och 
föräldrar till högkänsliga barn var tiden en kritisk aspekt beroende på hur många deltagare som skulle 
behövas för att samla tillräckligt material för analys och uppnå en så kallad mättnad (jfr. Eriksson-
Zetterquist och Ahrne 2015, s. 42).  

Vidare beskriver Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 38) fördelar och nackdelar med öppna 
respektive fasta frågor, där de menar att kvalitativa intervjuer erbjuder en möjlighet att variera och 
anpassa frågorna efter situation till skillnad från strukturerade intervjuer. Dock påpekas det att 
standardiserade frågor öppnar för möjligheten till att jämföra svar mot varandra och inta ett mer 
objektivt förhållningssätt. En annan fördel med intervju som metod är att om inte svaren i intervjun 
blir tillräckligt utförliga så kan vi som intervjuare upprepa frågan eller ställa följdfrågor för att ge den 
som intervjuas en möjlighet till att utveckla sitt svar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 45). Med 
detta i åtanke valde vi att genomföra semistrukturerade intervjuer och komplettera öppna 



13 
 

frågeformuleringar med vissa fasta frågor då vi såg detta som lämpligt till det tänkta syftet och för att 
kunna urskilja vilka centrala begrepp som återkommer i samtalen med intervjupersonerna.   

Den miljö i vilken intervjuer genomförs kan också ha en stor påverkan på vad den som intervjuas 
svarar. Beroende på miljö kan en viss typ av känslor väckas eller att personen framställer sig på ett 
speciellt sätt (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2015, s. 42). I de fall som vi intervjuade deltagare 
genom personliga möten valde vi därför att fråga deltagarna om de hade några specifika önskemål om 
plats i samband med att vi bokade in dessa intervjuer.   

Urval och avgränsningar 
Inledningsvis funderade vi över huruvida vi skulle intervjua enbart vårdnadshavare till högkänsliga 
barn eller om vi även skulle intervjua förskolepersonal i vår studie. Vi valde att inkludera bådadera för 
att lyfta fram bägge perspektiv på hur högkänsligheten avspeglar sig i olika sammanhang, såväl i 
vardagliga situationer som i en förskolekontext. Eftersom vår studie framställs inom det 
förskoledidaktiska fältet gjorde vi även ett urval bland vårdnadshavare.   

De vårdnadshavare som vi har valt att inkludera i studien är de som har barn som går eller nyligen har 
gått i förskolan. Detta för att minnet omskapas ifall en händelse inträffade långt tillbaka i tiden och vi 
vill fånga en aktuell och tillförlitlig bild av förskolan i dagsläget (jfr. Fägerborg 2011, ss, 96 - 97). 
Detta medförde att vi fick välja bort intressenter som hade barn i förskolan för en längre tid sedan.   

Eftersom vårt mål inte var att ta reda på huruvida förskolepersonal känner till vad högkänslighet är 
utan hur de uppfattar vad högkänslighet innebär i en förskolekontext, bestämde vi oss för att intervjua 
förskolepersonal som redan hade förkunskaper om högkänslighet. Detta för att kunna få relevant 
information i förhållande till vårt syfte och frågeställningar och för att få fatt i förskolemiljöns 
förutsättningar och begränsningar, i relation till högkänsliga barns behov.  

I likhet med Löfgren (2014, s. 145) så menar även vi på att det både är en möjlighet och en svårighet 
att välja var en berättelse börjar och var den slutar. Det finns ofta mycket som är intressant men vi 
måste avgränsa för vad som ska tas med utifrån det syfte vi har formulerat.   

Undersökningsmaterial och deltagare  

Det undersökningsmaterial som denna studie vilar på är kvalitativa och semistrukturerade intervjuer av 
tio stycken deltagare från olika delar av Sverige. Detta material spelades in med hjälp av 
ljudutrustning som vi sedan har transkriberat som underlag för analys. Intervjuerna utgick från våra 
två intervjuguider, beroende på om deltagaren intervjuades som förälder eller som förskolepersonal.  

Sju av dessa deltagare är föräldrar till högkänsliga barn med ett åldersspann mellan 2-7 år. De tre 
andra deltagarna består av två förskollärare och en specialpedagog. I och med avidentifieringen av de 
intervjuade deltagarna kommer dessa omnämnas genom förkortningar under avsnittet resultat och 
analys. Föräldrar är nämnda som Förälder 1 (F1) och så vidare till Förälder 7 (F7). Förälder 2 och 
förälder 5 visade sig även ha erfarenhet av att arbeta som personal i förskola och som i skrivande stund 
går sista terminen på förskollärarutbildningen. I och med detta så valde vi att intervjua dem som både 
föräldrar och förskolepersonal. Dessa nämns därför som blivande förskollärare 1 (BFL1) respektive 
blivande förskollärare 2 (BFL2) framför de svar som hänvisade till frågorna från intervjuguiden för 
förskolepersonal. Förskolepersonalen nämns som Specialpedagog (S) samt Förskollärare 1 (FL1) och 
Förskollärare 2 (FL2). De som har deltagit i studien som förskollärarpersonal har haft förkunskap om 
högkänslighet. Förälder 3 (F3) har erfarenhet av att ha jobbat i förskolan under flertalet år men arbetar 
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nu med något annat. Förälder 6 beskriver hur hen tror att hens barn även kommer bli diagnostiserad 
med autism och hen menar på att autism och högkänslighet hör ihop. 

Genomförande 
Inledningsvis väntade vi på klartecken från vår handledare att påbörja studien. Därefter sammanställde 
vi ett information-och samtyckesbrev med syfte att delge blivande deltagare i studien. För att nå ut till 
föräldrar som deltagare till denna studie kontaktade vi Sveriges förening för högkänsliga och de gick 
ut med en förfrågan till föräldrar som kunde tänka sig att delta i studien, samt en kortfattad 
beskrivning av studiens syfte. För att nå ut till förskolepersonal kontaktade vi dels en förskolechef och 
en specialpedagog, samt att vi gick ut med ett inlägg i en grupp för förskollärare på sociala medier 
med en förfrågan om att intervjua förskolepersonal om högkänsliga barn i förskolan.   

När vi hade fått respons från intressenter och avgränsat vilka vi önskade ha med i studien kontaktades 
dessa via mail för att boka en dag och tid. I samband med denna återkoppling frågade vi även var de är 
bosatta, för att ta reda på om vi skulle genomföra en datorstödd intervju eller intervju genom ett 
personligt möte.   

En del deltagare önskade att kunna förbereda sig inför intervjun och få frågor på förhand via mail. Vi 
valde då att göra en kort sammanfattning kring vissa nyckelord utifrån våra intervjuguider enligt 
följande punkter:   

• Hur högkänsligheten tar sig i uttryck hos ditt barn  

• Utmanande situationer  

• Relation till förskola. Pedagoger, miljö, inskolning, lämning och hämtning.   

• Viktiga aspekter kring högkänslighet som är viktiga att ha i åtanke för förskolepersonal  

Detta resulterade i sammanlagt tio intervjuer, vilka tog mellan 35 och 60 minuter vardera. Varje 
intervju spelades in med hjälp av ljudutrustning som sedan transkriberades direkt efteråt i ett 
gemensamt dokument.   

Databearbetning och analysmetod 

IPA - metoden 

Vid bearbetning och analys av data i denna studie har vi använt oss av IPA-metoden, interpretativ 
fenomenologisk analys, då den syftar till att undersöka erfarenheter av specifika företeelser och hur vi 
kan tolka dess betydelser. IPA-metoden kan användas som kvalitativ metodansats genom att kartlägga 
och tolka informanters uttryck i ett visst sammanhang (Back & Berterö 2015, s. 148). De presenterade 
uttrycken kan på så vis kontextualiseras. Eftersom vår intention med denna uppsats var att skapa en 
djupare förståelse för vilka särskilda behov som bör beaktas när det gäller högkänsliga barn och vad 
detta kan innebära i förskolan, visade sig IPA-metoden vara lämplig då detta är en metodansats som 
används för att nå fördjupad insikt om individers personliga upplevelser av speciella situationer i livet. 
Deltagare i en studie där IPA-metoden används som analysmetod förväntas ha vissa gemensamma 
erfarenheter, vilket i vårt fall är en förkunskap om högkänslighet (jfr. Back & Berterö 2015, ss. 150–
151).  
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IPA är en metod där forskaren, utifrån tolkningar, analyserar och kartlägger uttryck. Forskaren vill få 
fatt i vilka upplevelser som enskilda individer har i specifika sammanhang kring ett särskilt fenomen 
(Back & Berterö 2015, s. 148). Detta stämmer väl in på vår studie då vårt syfte är att undersöka hur 
föräldrar samt förskolepersonal upplever innebörden av personlighetsdraget högkänslighet och vilka 
särskilda behov som de upplever är viktiga att beakta hos högkänsliga barn, samt hur detta kan förstås 
i relation till förskolans miljö.  

I IPA-metoden finns det fyra steg som används för att analysera empiriskt material. Innan 
analysarbetet kan påbörjas måste intervjuer ha transkriberats. För att underlätta analysarbetet så 
numrerade vi de olika intervjuerna vid transkribering för att hålla koll på vilken som var vilken samt 
skrev egna tillägg i kursiv stil (jfr. Back & Berterö 2015, s. 153).  

Första steget i analysen som Back och Berterö (2015, s. 153) beskriver är forskarens första möte med 
texten. Då är det viktigt att läsa varje transkribering och anteckna de frågor och funderingar som 
uppkommer, samt att anteckna teman och ideér samt beskrivningar, språkliga kommentarer och 
begreppsliga uttryck. Detta blev vårt första steg då vi läste igenom våra transkriberingar och på så sätt 
fördjupade vi oss i texterna och hade möjlighet att fråga varandra om det fanns några oklarheter.   

Back och Berterö (2015, s. 154) beskriver hur steg två handlar om att kategorisera texterna i olika 
teman. Då de transkriberade intervjuerna innehöll mycket information från deltagarna valde vi att 
färgkoda texterna för att få en tydlig struktur. Kvale och Brinkmann (2014, ss. 242–243) framhåller att 
det finns många fördelar med kodning. En noggrann kodning av materialet ger forskaren en möjlighet 
att lära känna sitt material och dess detaljer, vilket är fördelaktigt för att få en överblick vid en samlad 
mängd empiriskt material. Vi har använt oss av dessa principer under bearbetningsprocessen. I 
enlighet med IPA-metoden resulterade analysen av vårt empiriska material i åtta specifika teman och 
som därefter bildade tre stycken kluster vilka redovisas i resultat- och analysdelen.  

I det tredje steget handlar det om att sammanställa tidigare teman till kluster. Dessa kluster är som 
överordnande teman som innefattar de teman som vi identifierat i steg två. Klustren ska sedan 
namnges så de framhåller innehållet av varje kluster (Back & Berterö 2015, ss, 154-155). Vid detta 
steg skrev vi därmed ned alla teman på olika lappar för att se vilka som relaterade till varandra som vi 
sedan kategoriserade till kluster.  

Det fjärde och sista steget innebär att en tabell över samtliga kluster ska göras vilket även ska 
inkludera citat från deltagare. I tabellen ska det enbart finnas teman som är relevanta till vår 
forskningsfråga och tabellen bör återspegla deltagarnas svar och dess innebörd (Back & Berterö 2015, 
s. 154). Dessa tabeller över våra olika kluster redovisar vi i resultat och analys-delen.   

Slutligen vill vi, i enlighet med Back och Berterö (2015, ss. 152–153) lyfta fram att man vid 
transkribering av en intervju bör skriva ned den fullständiga intervjun i detalj även om detta kräver ett 
tidsomfattande arbete. Det är samtidigt fördelaktigt inför analysen av materialet i och med att 
reflektioner och tankar dyker upp redan under denna process. Vid hanteringen av data valde vi därför 
att skriva ut samtliga intervjuer i ett och samma dokument, där vi gjorde en genomgående 
transkribering av varje intervju inklusive våra egna frågeställningar, kommentarer och följdfrågor. 
Kvale och Brinkman (2009, s. 193) menar att det är en tolkande process att omvandla muntligt tal till 
skriven text. Vi har valt att göra om talspråk till skriftspråk när vi lyfter vissa citat i vår resultat- och 
analysdel för att göra det mer läsbart (jfr. Kvale & Brinkmann 2009, s. 204). 
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Forskningsetiska överväganden  

Generella forskningsetiska aspekter 

Pripp (2011, s. 80) lyfter vikten av forskaretik och menar på att detta innebär att man som forskare ska 
följa god forskningssed. För att följa en god forskningssed ska man visa på transparens och att man 
granskar sitt eget material, samt att på ett ärligt sätt redovisa sina resultat. En annan etisk aspekt att ta 
hänsyn till är forskningsetiken, vilken visar på forskarens ansvar gentemot deltagarna i studien. I detta 
sammanhang gäller individskyddskravet som innebär att deltagare i en studie ska skyddas från skada, 
förödmjukelse, kränkning och otillbörlig insyn. Löfdahl (2014, ss. 36–37) lyfter några viktiga 
principer att förhålla sig till i samband med detta vilka är informationskrav, samtyckeskrav, design och 
hantering av data. Informationskravet förklaras handla om att informera de personer som ska delta i 
studien om syftet med undersökningen. Deltagarna ska även få information om att de när som helst 
kan välja att avbryta sitt deltagande i studien samt annan relevant information. I denna studie fick 
samtliga deltagare ett informationsbrev skickat till sig antingen via post eller e-post. 

I vår kontakt med deltagarna förklarade vi vikten av samtyckeskravet som handlar om att deltagarna 
behöver ge sitt samtycke till ett deltagande. Det är även viktigt att vi som ansvariga för studien inte 
gör några påtryckningar, utöver informationsbrevet och svarar på eventuella frågor för att de ska delta 
i studien. Undersökningens design kan exempelvis handla om att planera och reflektera över vilka 
frågor som ska ställas vid en intervju och på vilket sätt de bör ställas. Vi arbetade länge med våra 
intervjuguider för att intervjutillfället skulle generera i bästa möjliga material och att deltagarna skulle 
känna tillförlit till oss och vår undersökning. I samband med studiens datainsamling så gäller 
nyttjandekravet som innebär att data endast får användas till den aktuella undersökningen och inte 
sparas efter att studien är avslutad (Löfdahl 2014, s. 38). Dessutom gäller konfidentialitetskravet vilket 
handlar om att förvara deltagares personuppgifter på en sådant sätt att dessa ej kan tas del av obehöriga 
(Pripp 2011, s. 83).  

Etiska överväganden kring metod och föreliggande studie 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 204) lyfter en viktig aspekt beträffande utskrivning av intervjusamtal 
där de menar att ordagranna intervjuutskrifter med repetitiva ordföljder kan utmärka vissa personer på 
ett negativt sätt. De beskriver vidare hur det för vissa deltagare kan upplevas som olustigt att läsa 
sådana slag av utskrivna texter av deras egna svar i intervjuer, eftersom ordagrant transkriberade 
intervjuer i talspråk kan uppfattas som något osammanhängande och med språkliga brister när det 
läses i skriftform. De menar därför att detta kan leda till oetiskt utmärkande av specifika personer, och 
understryker vikten av att reflektera över detta innan publicering av empiriskt material i studier. Vi har 
därför valt att utelämna vissa ordval och repetitiva språkbruk för att göra texten mer flytande och 
lättläst.  

Vid transkribering av intervjuer krävs det att man avidentifierar eller maskerar de som deltar i 
datainsamlingen som eventuellt kan avslöja personer eller platser, för att garantera konfidentialitet 
(Vetenskapsrådet 2017, s. 28). Under transkriberingarna av våra intervjuer har vi tänkt på deltagarnas 
konfidentialitet. Även om det kan anses vara små detaljer så har vi avidentifierat dessa för att det inte 
ska gå att ta reda på vem deltagaren är. Då vi även kommer redovisa delar av intervjusvar i resultatet 
har vi avidentifierat delar av vår övriga data (jfr. Löfdahl 2014, s. 38).  

Under intervjuerna har det även hänt att vi har valt att stänga av inspelningsutrustningen när deltagare 
visat tecken på att de är obekväma med att lämna ut viss information samt när intervjun blivit avbruten 
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av att andra personer passerat rummet. Med anknytning till detta beskriver Löfgren (2014, s. 150) att 
det krävs en lyhörd intervjuare för att skapa en förtrolig stämning och för att intervjupersonerna ska 
vilja dela med sig av sina berättelser. Som tidigare nämnt så transkriberades intervjuerna kort efter att 
intervjuerna genomfördes. En anledning till detta var för att vi då fortfarande kunde erinra en känsla av 
om deltagarna var tillfreds med vad de lämnade ut eller inte.   

Det är även viktigt att komma ihåg att det finns en asymmetrisk maktrelation där den som intervjuar 
har övertaget. Det är hen som bestämmer intervjuämnet, ställer frågor och som avgör på vilka frågor 
det ska läggas mest fokus. Dessutom är det upp till intervjuaren att tolka det som den intervjuade 
menar (Kvale & Brinkmann 2014, s. 52). Vi valde därför att dela upp oss och hålla fem intervjuer var 
för att deltagarna skulle känna sig mer bekväma i rollen som informanter. En annan fråga vi ställde oss 
var huruvida deltagarna skulle uppleva studiens syfte som ett relativt känsligt ämne, då vi har erfarit 
att begreppet högkänslighet inte ännu kan betraktas som ett allmänt känt begrepp. Enligt Kvale och 
Brinkmann (2014, s. 47) påverkas intervjuprocessen av den känslighet för och kunskap om det ämnet 
som intervjun omfattar. Med detta menar de exempelvis att det kan vara svårt för en som intervjuar att 
förmedla nyanserade beskrivningar av musikaliska upplevelser om man själv saknar musiköra. 
Dessutom poängterar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 44) att en intervjusituation blir mer 
produktiv om den som intervjuar är påläst om det som ska undersökas då detta ökar möjligheten till att 
få fatt i unik information ifrån deltagarna. Vi såg därmed till att informera oss väl i tidigare forskning 
på området för att deltagarna skulle känna sig väl bemötta med förståelse och medkänsla.   

Studiens kvalitet 
Kvale och Brinkmann (2009, s. 263) lyfter frågor om reliabilitet i samband med intervjuer som metod 
och menar att detta är en del av forskningsresultatets tillförlitlighet, vilket både innefattas av 
intervjuteknik, utskrift och analys. Den data som presenteras i denna studie är från det empiriska 
material som framkom efter transkriberade intervjuer med deltagarna i studien. Inför valet av deltagare 
sökte vi specifikt efter personer som redan hade förkunskaper kring högkänslighet, dels i rollen som 
föräldrar till högkänsliga barn men även förskolepersonal som var införstådda med dess innebörd. 
Även om dessa deltagare uppger sig ha en förkunskap kring högkänslighet, där föräldrarna som deltog 
dessutom anser att deras barn är högkänsliga, kan man som läsare kanske fråga sig om det är just 
högkänslighet som dessa barn har. Vi har valt att ha en tillit till dessa deltagare eftersom syftet med 
denna studie inte var att göra några kvantitativa mätningar av högkänslighet utan en kvalitativ 
undersökning om deltagarnas egna upplevelser av detta fenomen. Vilket innebar att vi förlitade oss på 
dessa deltagares egna uppfattningar. Detta kan kopplas till vad Fägerborg (2011, s. 96) förklarar om att 
intervjuer är ett individbaserat kvalitativt material som har kommit till i en specifik interaktionsform 
och därmed utgör en unik källa till kunskap.  

I studien framkommer många likheter i deltagarnas berättelser, då alla i viss mån uppger förklaringar 
som påminner om varandra. Detta gör att vi kan förstå det som att de huvudsakligen har samma 
uppfattning och erfarenhet av högkänsliga barn. Dock måste vi ha i åtanke att det enbart är 10 personer 
vi har intervjuat och att det av en slump kan vara så att de har uttryckt sig liknande, vilket kan tyckas 
påverka studiens tillförlitlighet. Fägerborg (2011, s. 96) menar förvisso att det i intervjustudier är 
vanligt förekommande att berättelser från olika deltagare sammanfaller, vilket ibland kan bero på vissa 
kollektiva normer eller stereotyper för hur man formulerar sig och vad man förväntas berätta. 
Dessutom menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 42) att det är just detta som gör en studie 
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representativ, i och med att studien uppnår en mättnad när forskaren upplever igenkännande i svaren 
som visar ett återkommande svarsmönster.  

Vi har diskuterat huruvida det kan ha påverkat studien resultat att vissa av deltagarna, efter förfrågan, 
på förhand fick nyckelord kring vilken typ av frågor vi tänkt ställa under intervjun. Detta på grund av 
att vissa av deltagarna således hade betänketid och eventuellt kunde diskutera med en närstående. För 
framtida studier så kan det därmed vara bra att bestämma tillvägagångssättet med detta innan och att 
ett alternativ då kan vara att skicka ut nyckelord redan vid studiens början. 
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Resultat och analys 
Med utgångspunkt i fenomenologin och dess centrala begrepp essens och livsvärld redovisas i detta 
avsnitt resultatet av de tio intervjuer som ligger till grund för studiens empiriska material, och som har 
analyserats med hjälp av IPA-metoden. Denna analysmetod har bidragit till att det analyserade 
resultatet redovisas genom specifika teman och kluster som kommer att presenteras enligt den 
ordningsföljd som visas i tabellen nedan. Till följd av detta kommer syftets frågeställningar inte 
besvaras direkt i denna resultat- och analysdel utan i diskussionsavsnittet med anslutning till tidigare 
forskning, vilket följer efter detta avsnitt.   

I citaten från olika intervjuer är vissa ord kompletterade med vissa förtydliganden vilka skrivs inom 
parentes ().   

1.   
Högkänslighetens olika 
uttryckssätt   

2.   
Högkänsliga barns villkor i 
förskolan  

3.   
Förskolans miljö  

  
Egenskaper och uttryck  

Utmaningar  

Behov  

  
Pedagogers förståelse av HSP  

Uppväxtvillkor  

Kunskapsbehov   

  
Svårigheter och begränsningar  

Åtgärder och fördelar  

  

 Högkänslighetens olika uttryckssätt 
I resultatet av intervjuerna visade sig en del av essensen handla om föräldrarnas uppfattningar om hur 
högkänsligheten tar sig uttryck i olika situationer, samt vilka situationer som kunde visa sig vara extra 
utmanande. Det visade sig även finnas många gemensamma upplevelser kring vilka särskilda behov 
som följs av barns högkänslighet, vilka lyfts i såväl föräldrarnas egna livsvärldar som i 
förskolepersonalens beskrivningar.  

 

Kluster 1: 
Högkänslighetens olika 
uttryckssätt  

Citat / nyckelord   Sidnummer och rad  

  

Egenskaper och uttryck  

  

F2: “Främst så är det ju att mitt barn är 
ljudkänsligt”  

  

F3: “Hen är empatisk och social”  

  

 

  

s.16 rad 634  

  

  
s. 25 rad 1123  
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F4: “Sen är hen ju kreativ, otroligt detaljsinne, 
tänker verkligen i bilder”  
  
F1: “Upplever och berättar väldigt 
känslomässigt kring saker och ting”  
 

s.30 rad 1245–1246  
  
  

s.9 rad 370  

  

  
Utmaningar  
  

  
F6: “När rutiner ändrar sig”  
  
F5: “Lämningar har varit ett jättestort problem 
från början”  
  
F7: “Nya situationer är ju inte alltid roliga, 
tyvärr”  
  
F3: “Hen ogillar förändringar och 
överraskningar”  
  

  
s.44 rad 1855  
  
s.42 rad 1771  
  
  
s.51 rad 2125-2126  
  
  
s. 24 rad 993  

  
Behov  

  
F1: “Det är ju behovet av vila och det är kanske 
svårt att göra i förskolan”  
  
F2: “Hen behöver veta vad som ska hända”  
  
F5: “Behöver tid att landa i en ny situation”  
  
S: “Anknytningspersoner är ju A och O för att 
barn ska lyckas”  
  

  
s.14 rad 562–563  
  
  
s.17 rad 693  
  
s.40 rad 1685  
  
s. 3 rad 110  

Egenskaper och uttryck 

Trots att livsvärlden är individuell och kan ses som subjektiv-relativ har vi noterat att många av 
deltagarna beskriver likartade upplevelser kring hur högkänslighet tar sig uttryck hos deras barn. 
Nästintill alla deltagare som vi intervjuade ur aspekten som föräldrar uttryckte specifikt att deras barn 
är ljudkänsliga. Exempelvis uttrycker förälder 2 att de upptäckte detta redan i spädbarnsåldern “att vid 
fyra månaders ålder reagerade hen väldigt kraftigt på ljud och blev jätte jätte ledsen”. Samma 
förälder uttrycker även “en annan sak som hen själv (barnet) har uttryckt det är att hen inte tycker om 
när vi höjer rösten”, vilket även påpekas av förälder 7. Fler exempel på ljudkänslighet är när förälder 4 
nämner att hens barn “tycker att det är jobbigt i stimmiga miljöer” och när förälder 3 berättar: “vi var 
på någon sånggrupp någon gång och då var det också sådär...hen blev väl överstimulerad 
förmodligen av alla ljud och alla barn”. Även om dessa föräldrar uttrycker ljudkänslig som 
framstående egenskap så tolkar vi det som att det är flera sinnesintryck som påverkar högkänsliga 
barn, då ett par föräldrar även nämner känsel- och synintryck som beröring och starkt ljus som 
påfrestande.  

Flertalet föräldrar uttrycker att deras barn är mycket empatiska. Förälder 2 berättar om ett exempel på 
detta: 
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Det var ju när det var ett program (avidentifierat) på tv en kväll och jag satt och tittade och hen 
vaknar och kom upp. Och så fråga hen liksom “men varför är den personen ledsen för? Så berättade 
jag det att dom har inga pengar och att dom köpt saker fast, ja men för lånade pengar och hen blev så 
liksom tagen så att det bara rann tårar, väldigt så här kan sätta sig in i andras situationer.  

Samtidigt berättar förälder 7 att hens barn har många djupa funderingar och reflekterar mycket över 
andras beteenden då hen frågar varför någon blev arg exempelvis. I likhet med detta säger förälder 4 
att “hen är mottaglig för andra människors känslor. Syns tydligt ... jag började väl observera när hen 
va tre ungefär, att hen plockade upp andra människors stämningslägen”.  

Många av föräldrarna beskriver även sina barn som avvaktande, försiktiga, observanta eller 
iakttagande i olika situationer. Förälder 1 förklarar att hens barn inte tar några onödiga risker medan 
förälder 2 berättar om att hens barn inte brukar tycka om att vara i centrum i olika gruppsammanhang 
utan då hellre håller sig i bakgrunden. I likhet med detta beskriver förälder 3 första dagen i förskolan:  

När vi skolade in hen på förskolan då var hen ett år och fyra månader och då var hen också 
iakttagande och höll sig i bakgrunden. Dom skulle göra någon sån här gubben i lådan lek på någon 
samling och hen bara vägrade. Hen tyckte det var jätteobehagligt och jag vet att pedagogerna beskrev 
liksom att om det var flera andra barn du vet som skojbrottades lite och var på varandra så tyckte hen 
att det va läskigt och drog sig undan och stod och tittade på.  

En särskiljande synpunkt som uppkom i intervjun med Förälder 6 är att hen menar att hens barn 
troligtvis kommer bli diagnostiserad med autism. Hen lyfter till exempel att hens barn brister samman 
fullständigt vid trötthet och när hen bryter ihop kan det ta mellan en halvtimme till en timme innan hen 
lugnar ned sig. Detta uppfattar vi dock som att det mer är relaterat till autismspektrum än till just 
högkänslighet. Förälder 6 uttrycker att man inte behöver ha autism bara för att man är högkänslig, men 
att har man autism så är man nästan alltid högkänslig. I och med detta skiljer sig denne förälders 
livsvärld från de övriga deltagarnas. 

Utmaningar  

“Hen har svårt för förändringar i det hela taget” och “när rutiner ändrar sig … när det ska hända 
saker som man inte är van vid. Det har hen svårt för” uttrycker förälder 6. Detta sammanfattar mycket 
av vad de andra föräldrarna har sagt om vilka situationer som är utmanande för deras barn. Här nedan 
presenteras olika exempel på utmanande situationer som föräldrar berättat om. Förälder 2 berättar om 
hur det kan vara utmanande för hens barn att komma in i en miljö med redan högt ljud, som 
exempelvis en gymnastiksal. Hen upplever att det i dessa fall hjälper hens barn att komma tidigare till 
dessa typer av miljöer. Då kan barnet succesivt vänja sig vid när ljudet trappas upp istället för att bli 
överrumplad av ett direkt högt ljud. Även förälder 5 pratar om detta då hen upplevt att lämningar på 
förskolan har varit utmanande för barnet bland annat på grund av ljudnivån, och att det därför 
fungerade mycket bättre när de började lämna barnet tidigare istället då det är färre barn på plats. Både 
förälder 6 och förälder 7 påpekar att tivolin är utmanande av samma anledning. Förälder 7 berättar att 
hens barn väldigt gärna vill gå dit men att när de väl är där så klarar inte barnet en så lång stund. Hen 
menar att det går bättre om de avgränsar genom att bara vara på en del av nöjesparken och åka dit en 
dag när det är mindre folk.   

När det sker förändringar i rutiner eller när något inte blir som det är planerat upplevs ofta som en 
utmanande situation enligt flera föräldrar.  Förälder 4 beskriver hur “hen har jobbigt med övergångar, 
små som stora. Större övergångar som att börja förskoleklass”. Just övergången till förskoleklass 
beskrivs även av förälder 2 och 7 som utmanande. “Hen ska börja förskoleklass och funderar mycket 
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på om hen kommer skriva alla rätt på proven och hur kommer det vara, hur kommer det vara att räcka 
upp handen och tänker vidare på saker som man inte alltid kanske gör i den åldern”, säger förälder 7. 
Andra förändringar som kan vara utmanande är om det kommer en vikarie istället för sin ordinarie 
pedagog. Detta tar förälder 3 upp och säger att hen, om möjligt, försöker förbereda barnet i dessa fall.  

Även om dessa föräldrar är väl medvetna om vad som kan upplevas som utmanande för ett 
högkänsligt barn går de inte att undvika. Alla föräldrar beskriver därmed olika strategier för hur de går 
tillväga för att hjälpa sitt barn på bästa sätt. Förälder 2 förklarar att hen i bullriga miljöer brukar ta med 
hens barn till ett annat rum där det är färre barn eller där hen kan komma ned i varv. I likhet med detta 
talar majoriteten av föräldrarna om vikten av att ta barnet åt sidan om det blir för mycket intryck och 
man upplever att barnet inte klarar av situationen. Även att följa rutiner poängteras, som förälder 3 
förklarar är bra då barnet vet vad som kan förväntas. I avseendet med rutiner tolkar vi att förskolan kan 
fungera som en bra plats då det finns återkommande moment varje dag och vid samma tider. 

Behov  

I flertalet av intervjuerna visade sig tid vara en viktig aspekt för olika avseenden. Dels att ge barnen tid 
till att smälta nya intryck och vid tillvänjning av nya situationer, och dels att ta sig tid att förbereda 
dem inför nya händelser eller förändringar. Men även tid i samband med återhämtning. Dessutom har 
många synpunkter på hur betydelsefullt det är med stöttning i dessa sammanhang där anknytning har 
visat sig vara en väsentlig del.   

Majoriteten av deltagarna, så väl föräldrar som förskolepersonal, framhåller hur viktig tidsaspekten är i 
samband med inskolning. Både Förskollärare 1 och 2 lyfter att det är mer gynnsamt för barnet med en 
längre inskolningsperiod där barnet kommer på besök korta stunder varje dag i flera dagar, än att skola 
in barnet under några få heldagar. Det gör att barnet hinner smälta alla nya intryck och inte blir lika 
trött, “just för att skapa ett tryggt band och inte gå för fort fram” som blivande förskollärare 2 
uttrycker. Förälder 7 berättade att de medvetet tog längre tid på sig med inskolning, närmre tre veckor 
för att hens barn behövde det, samtidigt som förälder 6 uttrycker att hens barn inskolning fungerade 
väldigt dåligt på grund av det korta tidsutrymmet för denna. Utifrån detta går det att förstå det som att 
en längre inskolningsperiod med mer tid ger bättre förutsättningar för högkänsliga barn.  

Gällande behovet av förberedelser, berättar många av deltagarna att det underlättar mycket inför nya 
händelser om man bara förklarar och förbereder barnen på vad som ska hända så de vet vad de kan 
förvänta sig av den kommande situationen. I likhet med det som föräldrarna lyfter så berättar 
specialpedagogen att: 

Ibland kan det ju vara så att barn behöver väldigt tydliga instruktioner för att slippa eventuella 
överraskningar. Och så här tänker jag att förskolan kan anpassa verksamheten för att det här barnet 
ska må bättre vid till exempel en utflykt. Att du ska va med mig, jag är din anknytningsperson, det 
här kommer vi att fixa.   

I samband med nya eller utmanande situationer uttryckte deltagarna även andra sätt att hantera dessa 
genom stöttning på olika vis. Stöttning handlar också om att utmana enligt vad specialpedagogen och 
flera av föräldrarna berättar. “Man behöver uppmuntra hen till att prova saker. Och stärka hen när hen 
vågar” menar förälder 2.  Specialpedagogen betonar även att detta ska ske i en trygg kontext, samt i 
samband med uppmuntran: “Jag är här. Du kan leka vidare, det är inget problem, jag kommer inte gå 
härifrån, jag har inte rast förrän klockan två. Jag sitter här...trygga med sin person”. Hen förklarar 
vidare att för att veta hur man ska stötta behöver man som förskolepersonal ställa sig vissa frågor: 
”Vad innebär det för det här barnet att vara ute på förskolegården? … Leker hen? Eller kommer 
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barnet aldrig i lek för att det är rädd och står och tittar på? Plockar in alla intryck istället för att 
komma vidare?”. Några av föräldrarna lyfter även känslohantering som en viktig del i samband med 
stöttning. Förälder 1 berättar att: “Vi pratar mycket känslor och försöker sätta ord på det”. Förälder 3 
berättar också att det handlar om att försöka lyssna in sitt barn då hen ibland kan ha svårt att förklara 
vad som känns betungande. Hen menar att “man kanske kan uttrycka att jag ser nu att du blir ledsen 
eller arg för det här. Vad är det som händer liksom? Kan du försöka förklara vad som känns i 
kroppen”. Även förskollärare 1 uttrycker att högkänsliga barn kan behöva emotionellt stöd.  

En ytterligare aspekt som visade sig vara relevant i samband med högkänslighet var anknytning. I 
intervjuerna med förskolepersonal framkom detta begrepp specifikt, medan det i intervjuerna med 
föräldrar framkom i mer indirekt form av andra uttryck och beskrivningar. Exempelvis uttryckte 
specialpedagogen att det rentav är skadligt för barn att inte få ha en och samma anknytningsperson i 
personalen vid inskolningsperioder. Hen uttrycker att: 

Barn behöver anknytningspersoner, barn går från sin förälder till en alternativ anknytningsperson på 
förskolan och det är en vuxen … anknytningspersoner är ju A och O för att barn ska lyckas … alltså 
det här är ju psykologi på ganska grundläggande nivå, tänker jag. 

Specialpedagogen upplever även att det är viktigt att tänka på anknytningsaspekten de dagar som 
någon ordinarie personal är borta och man tar in vikarie, då man behöver vara lyhörd för vilka barn 
som behöver vara med näst på tur av anknytningsperson i personalen och inte lämnas över till en, för 
dem, okänd person. Förälder 5 berättar om en negativ upplevelse av inskolningen med ett av hens barn 
och menar att det berodde på att den ordinarie personalen var frånvarande och att hen och barnet inte 
fick någon anknytning till de vikarier som kom och gick. Därför valde de att avsluta inskolningen och 
återuppta den några veckor senare då en pedagog valdes ut som barnets anknytningsperson, vilket 
funderade betydligt bättre. I intervjun med Förskollärare 2 framkom det att de tidigare hade haft en 
tydlig anknytningsperson i personalen vid inskolningar men att detta nyligen hade ändrats efter en 
diskussion om att förskolan ska kunna fungera som en trygg plats även när anknytningspersonen inte 
är där. Men hen förklarar i samband med detta att det vid inskolningarna ändå har fallit sig naturligt att 
antingen föräldrar eller barn tyr sig till den pedagog som de haft ett första samtal med “för det blir ju 
också första kontakten med barnet och det blir ju den som föräldern då kanske pratar lite extra med”.   

Högkänsliga barns villkor i förskolan 
Under analysarbetet av intervjumaterialet fann vi ett flertal olika faktorer som påverkar vistelse i 
förskolan för barn med högkänslighet. Dessa faktorer tolkade vi som olika villkor för hur detta blir 
möjligt.  Med det menar vi att förskolepersonalens förståelse av högkänslighet ger specifika 
förutsättningar för högkänsliga barn i förskolan, samtidigt som förskolepersonalen också behöver 
förhålla sig de olika omständigheter som råder i förskolans verksamhet. I samband med kodning och 
kategorisering av vår data insåg vi även att en del av det som deltagarna uttryckt handlade om 
kunskapsbehov. Även om vi inledningsvis inte haft som intention att undersöka detta. 

 

Kluster 2: Högkänsliga 
barns villkor i 
förskolan   

Citat / nyckelord  Sidnummer och 
rad  
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Pedagogers förståelse av 
HSP  

  
FL 1: “Ett behov av att iaktta mycket mer innan”  
  
BFL 2: “Man kan vara både introvert och extrovert 
och det tar sig olika uttryck beroende på kontext 
och miljö helt enkelt”  

S: “Barn som kanske tar in hela världen så att säga 
och världen på sina egna axlar”  

  
s. 35 rad 1458  
  
s. 38 rad 1613-1614  
  

 
s. 1 rad 14  

  
Uppväxtvillkor  

  
FL2: “Förskolan är ju en plats med hög stimuli 
konstant. Jag brukar tänka på det när jag själv går 
iväg på rast”  
  
S: “Många barn som har svårigheter med just det 
här med övergångar eller nya situationer, och 
förskolans verksamhet innehåller mycket av de här 
situationerna”  

  

  
s. 54 rad 2265-2266  
  
  
  
s. 2 rad 67-69  

  
Kunskapsbehov  

  
BlFL1: “Om inte ens förskollärare får någon 
kunskap i det, hur ska dom ens kunna upptäcka de 
här barnen?”  
 
FL1: “Jag hade önskat mer utifrån utbildningen 
och även lite från något fortbildningsmaterial”  

 

F2: “Om man inte bemöter högkänsligheten på rätt 
sätt så blir dom här barnen otroligt stressade”  

  
s. 20 rad 896-897  
  

  

s. 37 rad 1535-1536  
  

  
s. 21 rad 884-885  
  
  

 

Pedagogers förståelse av HSP 

Då vi har valt att bara intervjua förskolepersonal med en förkunskap kring högkänslighet så visste vi 
redan innan intervjuerna att alla skulle ha någon form av förförståelse för ämnet. Dock skilde det sig 
mellan de olika pedagogerna vad de tog upp när de talade om sin förståelse kring högkänslighet. En 
orsak till detta kan vara att högkänslighet inte tas upp i förskollärarutbildningen och inte i så stor 
utsträckning på arbetsplatsen, vilket de alla påpekade. De som deltagit i denna studie har i stor 
utsträckning fått vetskapen genom egna erfarenheter, andras utsagor och eget sökande.  

Blivande förskollärare 2 berättar att “Jag vet ju att det är ca 20 procent av befolkningen som har det 
här personlighetsdraget då. Och har ju då uppfattningen om att man kan vara både introvert och 
extrovert och det tar sig olika uttryck beroende på kontext och miljö helt enkelt”. Medan hen har 
uppfattningen att högkänsliga individer kan vara både introverta eller extroverta så pratar 
specialpedagogen om att hennes upplevelse av högkänsliga barn är att de ofta är tysta. Hen lyfter dock 
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att det inte behöver vara så. Hen beskriver vidare att: ”jag tänker att det är oftast där vi ser att de tar 
in väldigt mycket och kanske inte lever ut det. Utan härbärgerar inombords och till slut så är dom helt 
dränerade liksom på energi”. Likaså förskollärare 1 upplever många högkänsliga barn som tysta men 
är medveten om att andra barn som är högkänsliga kan agera utåt. Hen beskriver att oavsett hur ett 
högkänsligt barn uttrycker sig så kan det vara för att det är för mycket intryck som bidrar till 
överstimulans.  

Angående mycket intryck så upplever blivande förskollärare 2 att högkänsliga barn behöver mer 
återhämtning än andra. Hen säger “kanske möjlighet att komma undan och varva ner, i och med att 
dom triggas lätt av omgivningen, både positivt och negativt”. Samtidigt beskriver förskollärare 1 att 
“en dag för ett högkänsligt barn kan kräva mycket mer återhämtning än för ett barn som inte är 
högkänsligt”. I samstämmighet med detta uttrycker specialpedagogen att högkänsliga barn “kanske tar 
in hela världen så att säga och har världen på sina axlar”. Detta menar förälder 7, som tidigare nämnt 
i första klustret, kan vara ett problem och att de måste få hjälp att inte ta allt för mycket ansvar.  

Blivande förskollärare 1 berättar att: 

för att kunna bemöta ett högkänsligt barn så ska man ju inte se barnet som blygt. Utan man ska se det 
som observant. Att det måste få skanna av rummet … att vara då observant, det är ingenting negativt, 
det är ju hur barnet får sin trygghet. Att hela tiden ‘nej men kom kom kom och skynda hit och skynda 
dit’ och det kan ju va jätteförödande.  

Förskollärare 2 påpekar också att det nog är betydligt vanligare än man tror att man möter högkänsliga 
barn. Samtidigt som specialpedagogen menar på att det kan vara svårt att veta om det rör sig om 
högkänslighet eller något annat då hen säger “vad är vad?”.   

Uppväxtvillkor 

“Förskolans verksamhet innehåller mycket av situationer som gäller övergångar och vänta på sin tur” 
menar specialpedagogen och menar vidare att det finns de barn som har väldigt svårt för just detta, 
vilket stämmer överens med det många av föräldrarna har berättat om. Vilka villkor har då 
högkänsliga barn i förskolan där det sker övergångar många gånger under en dag? Tidigare så nämnde 
vi att förskolan är bra i aspekten av att det finns rutiner. I avseende med hur förskolans verksamhet ser 
ut idag med övergångar mellan måltider, aktiviteter, inom- och utomhusvistelse så är förskolan inte 
anpassad för högkänsliga barn då det ofta är stora barngrupper och lite personal som inte hinner 
bemöta barnen i dessa övergångar. Exempelvis så berättar förskollärare 1 att det är många gånger hen 
vill lösa situationer på ett annat sätt men att det inte är möjligt. Förälder 6 upplever dock att personalen 
på förskolan gör så gott de kan, men menar att möjligheterna för vad de kan göra är begränsade. I hens 
barns förskoleklass är de många barn och de byter runt i mindre grupper ofta, vilket gör att hens barn 
inte får en stadig punkt.   

Utifrån att flera föräldrar också har lyft vikten av samarbete mellan hem och förskola, tolkar vi detta 
som en nödvändig förutsättning för att barnet ska trivas. Medan majoriteten av föräldrarna menar att 
samarbetet fungerar bra med tillmötesgående personal som tar till sig det föräldrarna har att berätta om 
högkänsligheten hos deras barn, berättar några att personalen inte alls har varit mottagliga för detta 
utan varit oförstående eller rentav ointresserade. Förälder 4 är den enda förälder som lyfter att en 
resurs troligtvis kommer sättas in till hens barn. Dock förklarar hen att det inte är helt självklart att 
man får det om barnet inte har en diagnos. Hen hävdar att högkänsliga barn många gånger behöver 
stöttning och säger “vi skulle kanske egentligen bli bättre på att prata mer resurser och behov. Sätta in 
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resurs utifrån det istället för att tänka att det har med en diagnos att göra. För att barn kan ha behov 
av stöd även om man inte har en diagnos”.   

Dessa olika uppväxtvillkor väcker funderingar kring vad det kan få för konsekvenser och hur det 
kommer ta sig uttryck när de högkänsliga barnen blir äldre. Det bagage de får med sig från förskolan, 
kommer det föra med sig att de tenderar att utveckla ångest eller bidrar det till att de kan se sin 
känslighet som en tillgång? Det kan vi inte veta i dagsläget, men vi måste hela tiden arbeta för det 
sistnämnda. 

Kunskapsbehov 

Flertalet av deltagarna påpekar att det skulle behövas mer information om högkänslighet i såväl 
förskollärarutbildningen som på arbetsplatsen. Både förskollärare 1 och 2 hävdar att kunskapen kring 
högkänslighet hos personalen de har mött i sitt yrke är väldigt liten, där förskollärare 1 uttrycker att 
“det är svårt att etablera ett sådant tänk själv”. Vi tolkar detta som att det inte räcker att enbart en 
pedagog på förskolan har kunskap om högkänslighet utan att hela arbetslaget måste vara insatta i 
ämnet.   

Några föräldrar berättar att de pedagoger som visar sig ha en förståelse för högkänslighet främjar 
barnets välmående. Genom att de exempelvis låter barnet ta tid på sig, få observera och kunna gå 
undan. Även om det är tydligt att deltagarna tycker att ökad kunskap och utbildning är viktigt så lyfter 
flertalet föräldrar medvetenhet som en viktig egenskap hos pedagoger. Förälder 7 säger:  

Är man öppen för att vara förstående eller medveten så kommer också förståelsen för att ‘aha, ditt 
barn behöver det här’. Men har man sin redan färdiga stuga med hur det ska vara då spelar det ingen 
roll hur mycket man som förälder själv tjatar och frågar eller är på eller informerar eller ger idéer 
eller på än vilket sätt.  

Sammantaget uttrycker samtliga deltagare på olika sätt att kunskapsbehovet är stort och att både 
förskolepersonal och allmänheten generellt behöver mer kunskap om högkänslighet. För om 
förskolepersonal inte har fått någon kunskap om högkänslighet varken via utbildningen eller från 
arbetsplatsen, hur ska de då förstå när ett barn är högkänsligt och på vilket sätt detta behöver bemötas? 
Det förskolepedagogen då kan utgå från är sin egen livsvärld och bemöter dessa barn med de 
erfarenheter och den kunskap hen har i sin ryggsäck.   

Vi kan då fråga oss vad konsekvenserna av okunskap kring högkänslighet kan leda till? Förskollärare 
1 menar att “om man inte tar hänsyn till behoven och sätter dom i situationer som dom inte klarar av 
utan det stöd som behövs så kan dom bli lite traumatiserade”. Förälder 3 uppfattar att okunskap i 
ämnet gör att högkänsliga barn faller mellan stolarna och att när det ibland händer att högkänsligheten 
tar sig uttryck i form av känsloutbrott så fortsätter missförstånden kring barnet för att pedagogerna inte 
förstår vad det handlar om. Samtidigt menar förälder 2 att högkänsliga barn kan få utbrott om de inte 
blir bemötta av förstående vuxna, men också för att de inte klarar stress lika bra. Förälder 5 upplever 
det även som att högkänsliga barn inte riktigt syns “med tanke på att väldigt många är introverta, och 
tysta lugna barn som inte gör väsen av sig och leker fint bredvid så behöver man inte lägga någon 
energi på, det är så det känns”. Genom dessa uttalanden tolkar vi det som att vissa högkänsliga barn 
hamnar i skym undan när de i själva verket behöver en stöttande vuxen.  

Många av deltagarna uttryckte vanliga missuppfattningar, som att högkänsliga barn exempelvis 
uppfattas som blyga, tillbakadragna eller rentav socialt ointresserade. Förälder 4 beskriver hur hens 
barn kan tycka att sociala sammanhang, som en leksituation, är påfrestande på grund av intrycken och 
om leken tar en annan vändning än vad hen tänkt sig. Föräldern upplever att det då är många som 
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tänker att barnet inte har ett socialt intresse vilket inte stämmer då barnet gärna vill umgås med 
kamrater men i en trygg kontext. Förälder 2 berättar att hen efter inskolning med sitt barn på en 
tidigare förskola blev bemött av en oförstående personal som uppfattade hennes barns beteende som 
negativt och fick höra att “ditt barn är bara tyst, och det är ju ett slag i mitt föräldraskap, ungefär som 
att jag har misslyckats med mitt barn. Att ditt barn tar inte för sig. Men mitt barn kan ju visst ta för 
sig, men om hen får rätt förutsättningar för det”.  

Sammanfattningsvis kan dessa olika villkor förstås som essentiella problem för högkänsliga barn i 
förskolan, där personalen har en hel barngrupp att ta hänsyn till och där barns individuella behov 
ibland hamnar i utkanten till förmån för kollektiva syften. Pedagogernas livsvärldar visar på att det 
finns vissa hinder till att tillmötesgå högkänsliga barns behov även om kunskapen finns.   

Förskolans miljö 
En viktig aspekt som framkommer i deltagarnas berättelser i och med högkänslighet är förskolans 
miljö och dess svårigheter och begränsningar. Många uttrycker olika lösningar som kan skapa bättre 
förutsättningar i miljön men även vilka sammanhang som de upplever som mest fördelaktiga. 

 

Kluster 3: 
Förskolans miljö  

Citat / nyckelord  Sidnummer och rad  

  
Svårigheter och 
begränsningar  

  
S: “Stora barngrupper är ju aldrig bra, det ska man väl ha 
klart för sig”  

BlFL1: “Dom har ju inget särskilt rum som vi i personalen, 
vi går ju på rast när vi känner oss trötta”  
 
F3: “Massa grejer på väggarna och massa intryck över 
allt”  

  
s. 6 rad 243–244  

 
s. 21 rad 855–866  
 
 
s. 28 rad 1180  

  
Åtgärder och 
fördelar  

  
F3: “Skapa lugna vrår”  
  
FL2: “Att man tänker på att gå in med en mindre grupp 
och låter det ta tid”  
  
F2: “Det här med sinnesrum, som en del har börjat snappa 
upp, det är ju positivt”  
  

  
s. 28 rad 1180–1181  
 
s. 54 rad 2244–224  
  
  
s. 21 rad 863–864  
  

 

Svårigheter och begränsningar 

Majoriteten av deltagarna, såväl förskolepersonal som föräldrar, upplever en rad olika faktorer som 
påverkar och skapar svårigheter för högkänsliga barn i miljön på förskolan. Några av dessa faktorer är 
organisation, sammansättning av personal, barngruppens storlek och lokalers utformning. Beträffande 
organisatoriska faktorer berättar specialpedagogen att:  
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Många utav de bekymmer som pedagoger kommer till mig med handlar ju om organisation. Att man 
kanske måste vara på två ställen, eller att man har en vikarie som inte fungerar, eller att på torsdagar 
då går hen och pluggar så då är jag på en annan avdelning och oj hur blev det då för lilla hen här? 

Hen beskriver vidare att personalen därmed behöver reflektera kring de dagar som kan upplevas som 
särskilt utmanande och vad detta kan innebära för ett barn som är i behov av särskilt stöd och uttrycker 
att: 

Så att man inte vind för våg släpper iväg det här barnet till något okänt. Oj förmiddag på gården, utan 
stöttning, vad innebär det? … Att man inventerar det litegrann. Gården kanske är för stor, man 
kanske behöver se att hen ska gå in och ha en aktivitet. Alltså man behöver vara mer lyhörd.  

Även förälder 3 uttrycker en oro över organisatoriska faktorer och berättar i samband med sitt barns 
förskola att: “det är mycket nya människor hela tiden och vikarier alltså så. Det kan ju också vara tufft 
för de här barnen att nu är det någon ny person jag ska förhålla mig till”. 

En faktor gällande betydelsen av barngruppens storlek uppmärksammas under samtliga intervjuer med 
förskolepersonal, samt en del av föräldrarna. Förskollärare 1 berättar att de tillfällen som kan upplevas 
som “röriga” och överstimulerande för en del barn, som när alla barn ska klä på sig i hallen för att gå 
ut, kan underlättas om man har möjlighet att dela på barngruppen och gå in i ett annat rum med ett 
fåtal barn som behöver en minskad nivå av stimuli. Hen förklarar dock att: “samtidigt så är det ju 
svårt idag att hitta sådana lösningar i varje situation egentligen när man har så pass många barn att 
ta hänsyn till”. Förskollärare 2 lyfter en ytterligare problematisk aspekt kring detta:  

Där är ju samlingen en sån sak som jag ifrågasätter väldigt mycket, att det är fortfarande väldigt 
traditionellt att man har stor gruppsamling, alltså med hela sin barngrupp, och då har det inte spelat 
nån roll om det är femton barn eller tjugofem barn, att alla ska kunna delta på en samling, vilket jag 
kanske inte tycker att man ska behöva kunna göra när man är mellan ett till fem år. 

Vissa av deltagarna berättar även om begränsade möjligheter till vila och återhämtning, vilket 
framförallt föräldrar lyfter som ett väsentligt behov hos högkänsliga barn. Blivande förskollärare 2 
förklarar således att “det är ganska svårt att tillmötesgå behovet". Även förskollärare 1 berättar att 
dagsvila och lugna aktiviteter endast förekommer i liten utsträckning. På frågan om hur hen upplever 
förskolemiljöns förutsättningar och/eller begränsningar till att skapa möjligheter för vila och 
återhämtning svarar hen följande:  

Det blir sämre och sämre förutsättningar till det, enligt mig. För de nya förskolorna som byggs är 
väldigt öppna …  Jag skulle vilja ha mer förutsättningar för att göra mindre utrymmen där man 
känner att det är ombonat och det är liksom lite ifred och här och nu. För det blir inte riktigt samma 
när man gör rum i rummen. Det gör ju såklart sitt, men ljudnivå och det här med att få leka ostört där 
det inte kommer och går folk hela tiden och sådär.  

Funderingar över stora öppna ytor förekommer på liknande sätt under fler av intervjuerna, där många 
uttrycker att de upplever att flera mindre rum skapar bättre förutsättningar. Förälder 4 beskriver att 
hens barns förskola är i en väldigt stor lokal med högt i tak som gör att ljudnivån blir väldigt hög. Hen 
menar på att dessa stora rum kan påverka högkänsliga barn på ett negativt sätt i och med att det är 
mycket rörelse med barn som får gå fritt mellan olika aktiviteter, vilket i sig skapar väldigt mycket 
sinnesintryck. Förskollärare 2 beskriver även att: “det är ju många som äter i större matsalar, jag tror 
att det är mycket vanligare idag, man skapar torg när man bygger nya förskolor”. På tal om detta 
menar specialpedagogen att “vi kanske inte kan bygga dom här nya förskolorna med två rum och 
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öppna matsalar. Vi står med dom lokalerna nu och dom kommer som svampar. Så det är en riktig 
riktig utmaning”.   

Åtgärder och fördelar 

Tre av deltagarna nämner att man behöver reflektera kring hur väggytorna på förskolan ser ut, så att 
det inte hänger en mängd olika dokumentationer och annat som belamrar väggarna, då detta kan skapa 
ett kaotiskt yttre som väcker mycket sinnesintryck. Kring detta förklarar specialpedagogen: “sanera 
lite på väggar och tak och allt vad det är där man har alla prylar. Hjälp barn i hallsituationer där 
man kanske begränsar, istället för att det är femton hyllor med en massa olika kläder med jättemånga 
färger och former”. Specialpedagogen menar även att förskolepersonal behöver inventera sin miljö i 
verksamheten och göra en kartläggning där man funderar över hur mycket stimulans som uppstår i 
olika situationer och vad miljön erbjuder barnen. Hen ger exempel på åtgärder som att skärma av, sätta 
upp plastfilm på vissa fönsterrutor och skapa rum i rummen, och föreslår även “mindre grupper, 
mindre sammanhang”. Dessa tankar om att anpassa möbleringen samt att arbeta i mindre sammanhang 
delas av samtliga deltagare som intervjuats i rollen som förskolepersonal. Förskollärare 2 beskriver att:  

Målet är att kunna dela på samlingen eller att man har en aktivitet där och en samling här … Just för 
att när man har organiserade aktiviteter eller undervisning så siktar man ju på att jobba i så små 
grupper som det är möjligt för att nå alla barn och skapa ett lugn. Och där känns det mer givet att 
oavsett barnens behov så är det så man ska arbeta. 

Blivande förskollärare 2 påpekar dessutom att hen upplever det är viktigt att fundera ut konstellationer 
som fungerar tillsammans när man delar upp i mindre barngrupper.   

I samband med samtalen kring rum och dess utformning kom även “sinnesrum” upp som en möjlig 
åtgärd. Två av föräldrarna som även är förskollärarstudenter samt en av förskollärarna nämner 
sinnesrum som fördelaktiga för att skapa möjligheter till vila och återhämtning. Dessa beskrivs vara 
rum med begränsat antal material och intryck. Förälder 2 (och blivande förskollärare 1) beskriver 
dessa rum enligt följande: “det är ett ganska luftigt rum med neutrala färger, inte typ starka färger … 
en matta kanske, en trevlig soffa, och så sen kanske man bara har något material i en låda som man 
kan stänga igen”. Hen beskriver även att: “sådana rum tycker ju jag är jättebra för högkänsliga också 
just för att då minimerar man intrycken och särskilt då om det också är nytt, att man är ny på 
förskolan, ett sådant rum är perfekt att lämna i".   

Samtliga föräldrar lyfter vikten av att skapa lugna vrår eller utrymmen som bjuder in till lugna 
aktiviteter för att barnen ska kunna gå undan en stund och smälta alla intryck runt omkring, medan ett 
par av föräldrarna även nämner stabilitet, kontinuitet och struktur som viktiga aspekter. Förälder 1 
berättar att: 

Jag förstår det som att i förskolemiljö handlar det nog mycket om trygghet, samma vanor, veta lite 
vad som förväntas under dagen, regler och även omsorg och omtanke och premiera att man bryr sig 
om varandra egentligen för det är det en högkänslig ofta är i grupp. Den som är väldigt mån om 
andra. 
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Diskussion  
I detta avsnitt diskuteras studiens analyserade resultat utifrån studiens frågeställningar samt med 
anknytning till tidigare forskning. Som angivits tidigare är syftet med denna studie att genom ett 
fenomenologiskt perspektiv undersöka hur intervjuade föräldrar och förskolepersonal upplever 
innebörden av personlighetsdraget högkänslighet och vilka särskilda behov som de upplever är viktiga 
att beakta hos högkänsliga barn, samt hur detta kan förstås i relation till förskolans miljö. Med detta 
syfte följer frågeställningar om hur föräldrar upplever att högkänsligheten tar sig uttryck hos deras 
barn, och hur förskolepersonal uppfattar att högkänslighet innebär i en förskolekontext, samt hur och 
med vilka premisser förskolan kan anpassa verksamheten utifrån detta.     

För att ge en kort sammanfattning av studiens analyserade resultat framkommer ett flertal 
gemensamma nämnare bland deltagarnas egna berättelser vilket har gett oss en bild av vad det kan 
innebära för ett barn att leva med högkänslighet såväl i vardagliga situationer som i förskolan. Vår 
tolkning av dessa berättelser är att högkänsligheten medför en betydligt högre känslighet för intryck 
vilket i sig kräver tid till att smälta dessa och att skapa utrymme för återhämtning. Men även extra stöd 
i form av att förbereda inför nya händelser, ge emotionellt stöd och utmana i en trygg kontext. För att 
lyckas med detta och anpassa verksamheten i förskolan krävs det en ökad förståelse bland personalen 
om högkänslighetens innebörd då majoriteten av deltagarna menar att det finns ett kunskapsbehov 
både i samhället generellt men framför allt i förskolan. Detta kan annars leda till konsekvenser som 
missuppfattningar av olika slag vilka i sig leder till sämre uppväxtvillkor för dessa barn.   

Hur upplever föräldrar vars barn är högkänsliga vilka egenskaper och behov som följs av 
högkänslighet? 

Det som var mest framträdande i vårt empiriska material i relation till denna fråga var hur föräldrarna 
beskrev sina barn som känsliga för nya intryck, men även intryck generellt. Detta visar sig till exempel 
genom ljudkänslighet, vilket vi uppfattar som vanligt då majoriteten av föräldrarna berättade om detta. 
Ljudkänsligheten kan innefatta olika typer av ljud som till exempel höga ljud, buller och sorl. Denna 
känslighet visar sig också tydligt i nya situationer, som exempelvis inskolningar i förskolan, då många 
betonar behovet av en anknytningsperson som kan skapa trygghet i dessa sammanhang. Många 
upplever också sina barn som väldigt empatiska och hand i hand med den egenskapen lyfts också att 
de ofta är känslosamma. Barnen känner av stämningen i sin omgivning och uppfattar den ofta bättre än 
andra. Uppfattar barnen att något inte är som det ska försöker de ställa det till rätta på ett eller annat 
sätt, vilket även framkommer i samband med orättvisa situationer.   

Att se förändringar i miljön eller hos personer, så som om någon har klippt sig eller att en bokhylla har 
omplacerats i förskolan är ingenting konstigt menar flertalet föräldrar som berättar att deras barn har 
en väl utvecklad känsla för detaljer. Föräldrarna menar även på att det kan vara svårt för deras barn om 
det sker en förändring eller överraskning och att de kan bli väldigt stressade av det. Förändringar kan 
vara vikarier på förskolan, eller när rutiner ändrar sig. Överraskningar ses i detta avseende inte som 
något positivt utan som påfrestande och kan vara att aktiviteter under dagen byter ordning eller att bli 
firad på sin födelsedag utan att veta vad som ska hända. Detta resultat har stora likheter med det 
Boterberg och Warreyn (2016, ss. 84-85) lyfter gällande att många vardagliga situationer kan vara 
extra utmanande för högkänsliga barn.   
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Utifrån vad föräldrarna i föreliggande studie påpekar måste de således ta hänsyn till de behov som 
följs av högkänslighet. Ett av dessa behov är rutiner och förberedelse. I samband med detta påpekar 
flertalet föräldrar tidsanpassning som ett ytterligare behov. Då högkänsliga barn kan tycka det är 
ansträngande med förändringar så kan det krävas tid för att förbereda barnen på den förändring som 
snart kommer att ske. Samt att ge dem tid till att samla sig vid nya situationer, som en av deltagarna 
förklarar att när hens barn är avvaktande så är det bättre att hellre vänta in barnet än att driva på något 
som vid till exempel lämningar på förskolan. Även tid till att förklara eller diskutera olika saker krävs 
mer för högkänsliga barn då de, genom sin empati, ofta går djupare in i sitt tänk och reflekterar över 
mycket och behöver i och med detta någon vuxen som är lyhörd för detta och kan förklara på ett mer 
ingående, tydligt sätt.   

En förälder nämner att hens barn är högkänsligt och troligtvis även kommer bli diagnostiserad med 
autism. Hen menar på att dessa är relaterade till varandra. Däremot visar tidigare forskning av 
Acevedo et al. (2018, ss. 1–3) att det är en markant skillnad mellan högkänslighet och till exempel 
autismspektrumtillstånd även om det finns en viss likhet då de båda har ökad känslighet för stimuli 
som symtom. De menar på att det är viktigt att skilja dessa åt så att det inte förväxlas. Greven et al. 
(2019, s. 301) påpekar dock att det är problematiskt att se vad som är vad då de båda kännetecknas av 
sensorisk känslighet. I och med detta uppfattar vi att detta forskningsfält behöver fördjupas.  

Sammantaget stämmer dessa resultat väl överens med tidigare forskning gällande högkänslighetens 
typiska egenskaper som att lätt bli överväldigad av externa och sociala stimuli, en ökad medvetenhet 
av andras sinnesstämningar, samt ökad känslighet för miljörelaterade faktorer generellt som att 
exempelvis lägga märke till subtila detaljer (jfr. Pluess et al. 2018, s. 67; Aron & Aron 1997, s. 352). 
Som vissa av föräldrarna beskriver är deras barn även avvaktande, försiktiga eller observanta när de 
kliver in i en ny miljö. Detta kan relateras till det som i tidigare forskning beskrivs som djup kognitiv 
bearbetning samt handlingsberedskap av nya stimuli i miljön (jfr. Acevedo et al. 2014, ss. 590–592). I 
likhet med vad Pluess et al. (2018, s. 55) framhåller gällande obehag vid förändringar som ett typiskt 
kännetecken bland högkänsliga, förklarar samtliga föräldrar i denna studie att deras barn har svårt vid 
omställningar eller när rutiner ändrar sig där några även påpekar övergångar mellan olika aktiviteter på 
förskolan som utmanande. 

Hur uppfattar förskolepersonal begreppet högkänslighet och vad detta innebär i en 
förskolekontext? 

Bland de deltagare som intervjuades i rollen som förskolepersonal visade sig uppfattningarna om 
högkänslighet skilja sig något från föräldrarnas utsagor vilket kan bero på deras olika livsvärldar. Den 
förskolepersonal vi har intervjuat uttrycker att de är medvetna om att högkänsliga barn både kan vara 
introverta och extroverta. Högkänsligheten hos barn kan på så sätt både ta sig uttryck i form av 
utåtagerande och att dra sig tillbaka, vilket även Aron och Aron (1997, s.362) lyfter i sin studie. Ett par 
av deltagarna nämner även att högkänsliga barn kan uppfattas som tysta eller de som inte gör så 
mycket väsen av sig, men att det då är viktigt att personalen fångar upp dessa genom att stötta och 
trygga för att de ska våga sig in i lek och att detta då kräver anpassningar i miljön.  

Flertalet av deltagarna talar om hur det i dagsläget kan vara ansträngande för ett högkänsligt barn att 
vara i förskolan då barngrupperna är stora och ljudnivån hög, vilket gör att intrycken ökar. Detta kan 
relateras till det Pluess et al. (2018, ss. 67–68) beskriver som kännetecknande egenskaper för 
högkänsliga barn, då de nämner höga ljud och när mycket saker händer samtidigt.  Förskolepersonalen 
menar också på att högkänsliga barn generellt behöver mer återhämtning än andra barn och att detta 
kan vara svårt att tillgodose i förskolan då de inte känner att de har möjlighet att bemöta alla barnen på 
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det sättet de önskar. Flera uttrycker att de inte har tid att se alla barn. En deltagare uttrycker att hen 
skulle vilja lösa många situationer annorlunda för högkänsliga barn men att det inte alltid går då man 
samtidigt behöver ta hänsyn till hela barngruppen, speciellt vid de tillfällen som personalstyrkan är 
begränsad. Detta är det flera deltagare som också uttrycker fast med andra ord. Detta kan förstås i 
relation till Pramlings et al. (2015, ss. 3–4) studie där de hävdar att fler barn i barngruppen ger färre 
möjligheter till kommunikation mellan barn och pedagog. Dessutom påpekar personalen att 
utformningen av miljön spelar stor roll, där stora öppna ytor anses som problematiskt, dels i samband 
med akustiken men även att det blir svårare att skapa utrymme för vila och återhämtning.   

Hur, och utifrån vilka premisser, kan förskolan anpassa verksamheten efter högkänsliga barns 
förutsättningar och behov? 

Denna frågeställning är formulerad utifrån två olika avseenden. Dels med avseende på hur förskolan 
kan anpassa verksamheten efter högkänsliga barns förutsättningar och behov, där vi anser att resultatet 
av deltagarnas egna erfarenheter lyfter många exempel på hur detta kan genomföras. Dels ämnar vi 
även besvara vilka förutsättningar som behövs för att förskolepersonal ska ha möjlighet till att bemöta 
barn med högkänslighet och anpassa i miljön efter deras behov.   

Beträffande olika sätt att tillmötesgå de behov som aktualiseras till följd av högkänslighet visar 
resultatet på att det både handlar om bemötande och att anpassa i miljön. Många av deltagarna, såväl 
föräldrar som förskolepersonal, uttrycker att det är viktigt med anknytning, vilket bygger vidare på 
tidigare forskning som lyfter detta (jfr. Aron & Aron 1997, s. 364). Dels framgår det att det är viktigt 
att ha en specifik anknytningsperson vid inskolningar vilket skapar en trygghet samt bättre 
förutsättningar till att ett högkänsligt barn ska våga ta sig an nya utmaningar och ge sig in i lek med 
nya bekantskaper. Men även att ge inskolningen tid i och med att processen att gå från sin förälder till 
en alternativ anknytningsperson bland personalen kan upplevas som extra utmanande för ett 
högkänsligt barn. Med detta följer även stöttning genom att utmana i en trygg kontext, vilket innebär 
att skapa mindre sammanhang och mindre grupper, samt att sanera bland olika stimuli i miljön. 
Eftersom återhämtning framstår som ett specifikt behov hos högkänsliga barn behöver det även finnas 
plats och möjlighet till lugn och ro. I samband med detta framstår sinnesrum som en intressant åtgärd, 
men som vissa också menar är svårt att skapa plats för i förskolor.  

Samtidigt som de ovan nämnda punkterna ger en bild av hur förskolans verksamhet kan anpassas visar 
resultatet på vissa hinder för att dessa anpassningar ska kunna realiseras i förskolan. Även om 
kunskapen och viljan finns så begränsas detta av bland annat organisatoriska faktorer. I likhet med 
studien av Sheridan et al. (2014, s. 385) framkommer att den främsta faktorn till detta handlar om att 
många förskolor idag består av stora barngrupper. En annan faktor som framkommer i deltagarnas 
berättelser är lokalernas utformning, där stora öppna ytor beskrivs som en miljö med sämre 
förutsättningar för ett högkänsligt barn. I och med specialpedagogens berättelse om att förskolor idag 
byggs precis enligt den modellen gör saken än mer komplicerad.   

Något som visade sig vara problematiskt bland flera av deltagarnas berättelser är de konsekvenser som 
uppstår i samband med okunskap gällande högkänslighet. Några beskriver hur deras barn ibland har 
missuppfattats vara blyga eller asociala medan andra menar att pedagoger som inte är medvetna om 
innebörden av högkänslighet saknar en förståelse för att vissa situationer eller miljöer kan upplevas 
som stressande och därmed inte förmår bemöta dessa barn på rätt sätt. Detta uppfattar vi som ytterst 
allvarligt med tanke på att tidigare forskning betonar vikten av en trygg uppväxtmiljö för högkänsliga 
individer, då brist på stödåtgärder annars riskerar att resultera i sämre hälsa och välmående med 
stressrelaterade problem både under den fortsatta uppväxten som senare i livet (Greven et al. 2019, ss. 
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288, 290). Det blir således nödvändigt att få till en fungerande kommunikation mellan hem och 
förskola för att skapa bästa förutsättningar för ett barn med högkänslighet. Men detta kan vara svårt för 
en förälder om personalen saknar en förståelse för vad högkänslighet innebär. Samtidigt kan detta ur 
en förskollärares synvinkel vara lika känsligt i de fall som det är föräldern som saknar kunskap om 
högkänslighet. Detta tolkar vi som att begreppet högkänslighet är ett något laddat eller osäkert begrepp 
i och med att det inte ännu är etablerat som ett allmänt känt fenomen. Men som Greven et al. (2019, s. 
301) menar är ett viktigt steg i detta att utbilda föräldrar och lärare till barn med hög SPS om vad 
högkänslighet innebär.   

Utifrån vad resultatet visar ser vi att det finns en viss problematik beroende på vilken syn man har på 
högkänsliga barns uttryck och hur de agerar. Precis som Palla (2011, ss. 87, 121) hävdar i sin studie 
påverkas pedagogens blick av normerande diskurser där vissa beteenden ses som avvikande som i sig 
begränsar barns utrymme att vara annorlunda. Flera föräldrar lyfter att barnen kan få utbrott om de 
känner sig oförstådda eller är överstimulerade. Då detta sker är det ofta någonting som ses som 
problematiskt som man som förskolepersonal behöver ta tag i och hjälpa barnet med på ett eller annat 
sätt. Det som förskolepersonalen vi intervjuat uttrycker är som sagt att högkänsliga barn blir mer tysta 
och tillbakadragna vilket vi tolkar att det inte uppfattas lika mycket som en problematik. De är då ofta 
väldigt empatiska och kan lätt, enligt vissa föräldrar, bli pedagogers hjälpredor utan att pedagogerna 
själva reflekterar över det. Dessa barn gör det som förväntas och hjälper till att hålla ordning och se till 
att alla trivs i och med att de är bra på att känna in sin omgivning. Det är lika viktigt att stötta dessa 
barn som kanske tar för mycket ansvar på sina axlar som att stötta barn som agerar utåt på ett annat 
sätt.   

Betydelse för praktiken och professionen 
Vi anser att en ökad kunskap kring högkänslighet är högst angeläget då det beräknas vara ungefär var 
femte person som bär på detta personlighetsdrag. I och med att högkänslighet är så pass vanligt så är 
det högst troligt att personal i förskolan någon gång kommer möta ett eller flera högkänsliga barn. 
Därför borde ämnet få större plats generellt och framförallt i lärarutbildningar och andra utbildningar 
som bygger på ett framtida arbete med barn. Vi tror och hoppas att denna studie är relevant för att 
förskolepersonal ska få en större förståelse kring högkänslighet och hur de kan bemöta högkänsliga 
barn på bästa sätt utifrån deras behov. Ett exempel på varför kunskap är så viktig är det Cater (2017, 
ss. 1005–1006) lyfter. Hon förklarar att i och med att högkänsliga bearbetar intryck djupare än andra 
tar det längre tid på sig att ta in ny information och detta kan i utbildningssyfte förstås som en brist på 
förståelse av ny information. Att då inte bli bemött på rätt sätt kan i längden påverka både hälsa och 
välmående. Då det inte finns så mycket forskning kring högkänsliga barn, och ännu mindre kring 
högkänsliga barn i förskolan så tror vi att detta kan bli en ögonöppnare för förskolepersonal vilket 
förhoppningsvis ger inspiration till att söka vidare kunskap. Vi hoppas att detta sprids och att fler får 
lärdom kring högkänslighet. För att denna studie ska nå ut till verksamma i förskolan kommer den 
delas på sociala medier i grupper som är relaterade till förskolan, vi kommer även skicka denna till 
Sveriges förening för högkänsliga samt till de som deltog i studien.   

Avslutningsvis har vi funderat en del över det faktum att det inom den litteratur och vetenskapliga 
forskning som behandlar högkänslighet skrivs detta ofta fram i termer som “de högkänsliga”, 
“högkänsliga personer” och “högkänsliga barn”. Det kan delvis uppfattas som att sätta en etikett på 
dessa människor, till skillnad från om man exempelvis skulle säga barn med högkänslighet. En person 
är så mycket mer än ett personlighetsdrag. Detsamma skulle gälla om personer med olika diagnoser 
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skulle benämnas på samma sätt. Det behövs ett reflekterande förhållningssätt kring språkets 
konsekvenser gällande detta, och att vi då fokuserar på resurser utifrån barns behov snarare än utifrån 
temperamentsdrag eller diagnoser. 

Slutsatser 
Den första slutsatsen med vår studie är att högkänsliga barn har en ökad känslighet för nya intryck, 
specifikt gällande ljud, men även intryck generellt. Detta innebär ett ökat behov av tid till att smälta 
dessa samt att förberedas inför nya situationer och förändringar. Andra vanligt förekommande 
egenskaper hos dessa barn upplevs vara att de är empatiska och inkännande vilket bidrar till att de 
påverkas mer av andras sinnesstämningar och miljörelaterade faktorer.   

En ytterligare slutsats är att förskolans miljö har betydande inverkan på högkänsliga barns välmående, 
utveckling och lärande, i och med att högkänsliga barn tenderar att lätt bli överstimulerade i en 
förskolekontext om det är stora barngrupper och stora öppna ytor. Samtidigt kan förskolan fungera 
som miljö i samband med rutiner och när verksamheten anpassas utifrån de behov som aktualiseras i 
samband med högkänslighet.   

En sista slutsats med denna studie är hur viktigt det är med lyhörda och tillmötesgående pedagoger för 
att skapa bästa möjliga förutsättningar för högkänsliga barn i förskolan, men att detta innebär ett stort 
behov av ökad kunskap om högkänslighet bland personal i förskolan. Även om deltagarna berättar 
liknande upplever kring högkänslighet och vilka behov som behöver beaktas så vill vi ändå betona att 
det inte finns ett korrekt svar på hur högkänsliga barn ska bemötas, i och med att vi alla är individer.   

Avslutningsvis vill vi betona vikten av att tillmötesgå de behov som framkommit som väsentliga hos 
högkänsliga barn i förskolan, i och med att Pluess et al. (2018, ss. 51, 52, 54) framhäver 
miljökänslighet som en viktig aspekt i förhållande till högkänslighet och då Greven et al. (2019, s. 
299) menar på att ogynnsamma miljöer riskerar att få negativa påföljder för dessa barns utveckling och 
välmående.   

Vidare forskning 
Greven et al. (2019, s. 287) lyfter att den vetenskapliga forskning ligger efter när det gäller forskning 
kring högkänslighet. Detta stärker vår uppfattning kring att det var svårt att hitta relevant tidigare 
forskning i detta ämne med koppling till förskolebarn och förskolemiljö. Under studiens gång har vi 
identifierat några aspekter som vi har ansett vara viktiga i relation till högkänsliga barn som vi inte har 
valt att fördjupa oss ytterligare kring. En av dessa aspekter är anknytningsmönster. Detta då 
förskolepersonal har nämnt anknytning specifikt i deras resonemang och föräldrar har framfört 
betydelsefulla aspekter kring anknytning om än i mer indirekta termer. I och med att detta har 
framkommit så tror vi att det behövs vidare forskning om anknytning med koppling till både förskolan 
och till högkänslighet.  

En annan aspekt som vi har kommit att fundera kring är förskolans betydelse för högkänsliga barn. 
Dels i relation till omsorg då vi upplever att omsorgen trängs undan mer och mer till förmån för 
undervisningen. Får detta någon påverkan, och i så fall vilken, på högkänsliga barn? Vi frågar oss 
även hur förskolans miljö påverkar högkänsliga barn på lång sikt. Är det någon skillnad på hur de 
hanterar sin känslighet när de blivit äldre beroende på hur förskolan var utformad?  
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Ett sista förslag på vidare forskning är en empirisk studie om förskolans fysiska och sociala miljöer 
där högkänslighet tas i beaktning. Där det läggs fokus på hur man på ett bra sätt kan arbeta med 
högkänslighet i förskolan och vidareutveckla den kunskap och information som redan finns. Detta för 
att sedan kunna nå ut till så många förskolor som möjligt som ökar kunskapen och förutsättningarna 
till att stötta högkänsliga barn i förskolan.   
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förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och 
avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer 
handla om högkänslighet och vilka särskilda behov som behöver beaktas hos högkänsliga barn i 
förskolan.   

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja intervjua föräldrar såväl som förskolepersonal. 
Intervjuerna kommer ske med hjälp av anteckningar och ljudupptagningar.   
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insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 
kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 
analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 
godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.   

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert medverkande i studien. All medverkan är frivillig 
och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett.   

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
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Bilaga 2: Intervjuguide förskolepersonal 
 

• Hur uppfattar du vad begreppet högkänslighet (sensorisk bearbetningskänslighet) innebär?  

  

• Vilka behov upplever du är viktiga att ta i beaktning hos högkänsliga barn?  

  

• Vilka vardagliga situationer upplever du kan vara extra utmanande för ett högkänsligt barn i 
förskolan? Hur kan ni arbeta för att stötta barnen i dessa situationer?  

  

• Hur tänker du att man kan arbeta för att begränsa överstimulans bland de barn som lätt blir 
överväldigade av stimuli i förskolan?  

  

• Hur ser du på förskolemiljöns förutsättningar och begränsningar för att skapa möjligheter till 
vila och återhämtning?   

 

• Upplever du att du har tid och möjlighet att se och bemöta alla barn i barngruppen (i relation 
till organisation och arbetsmiljö)?  

 

• Vilka verktyg och/ eller förutsättningar anser du skulle behövas bland förskolepersonal för att 
få ökad förståelse för vad högkänslighet innebär?  

 

• Hur ser era rutiner ut kring inskolning av nya barn? (fungerar standardrutiner, möjligheter till 
anpassning?) 
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Bilaga 3: Intervjuguide föräldrar 
 

• Hur upplever du att högkänsligheten tar sig uttryck hos ditt barn?  

 

• Vilka behov upplever du är viktiga att uppmärksamma hos ditt barn?  

 

• Vilka situationer upplever du är extra utmanande för ditt barn?  

 

• Vilka strategier upplever du fungerar för att stötta ditt barn i sådana situationer? Vilka 
strategier fungerar inte?  

 

• Går ditt barn i förskola? Hur upplever/upplevde du att samarbetet med förskolepersonalen 
fungerar?  

 

• Hur uppfattar du vad förskolans miljö innebär för ditt barn? Hur tänker du att förskolans miljö 
kan utvecklas eller anpassas? (Vad innebär förskolans miljö för ditt barn, som du uppfattar 
det?)  

 

• Hur upplever du att inskolningen fungerade?  

 

• Hur upplever du att lämning och hämtning fungerar?  

 

• Vilka verktyg och/ eller förutsättningar anser du skulle behövas bland förskolepersonal för att 
få ökad förståelse för vad högkänslighet innebär? 

 



 
 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


