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Maggie er sensitiv  

 

”Maggie er sensitiv” handler om min datter Maggie på 4 år. Hun er meget sensitiv over for   

lyde, larm, lys, og kropsfornemmelser i forhold til tøj, varme, bevægelse og berøring.  Ja, 

mange forskellige slags stimuli, hvilket blandt andet har givet hende nogle udfordringer so-

cialt, fordi hun ikke altid kan rumme andre børn. Hun har det svært i legen og er helt ud-

kørt bagefter. Det kan være efter bare ti minutters leg, nogle gange en halv til en hel time 

på en god dag. Maggie bliver under legen let ked af det og frustreret og vil gerne bestem-

me ned i mindste detalje. Hun reagerer ofte kraftigt ved at smække med døren og græde 

og råbe, at hun ikke gider at lege. Den almindelige, rolige hverdag derhjemme er også eks-

tremt svær for Maggie. Der kan i løbet af dagen opstå mange situationer, hvor hun kaster 

sig rundt, alt imens hun græder, råber, sparker og slår, så sved og tårer springer på grund af 

anstrengelse. Hun er rigtig svær at trøste. 

Maggie har en del korte dage og fridage fra børnehaven. Alligevel reagerer Maggie ofte 

kraftigt, når hun kommer hjem fra børnehave eller fra bedsteforældrene, faktisk allerede 

når hun ser sin mor. I børnehaven trækker hun sig meget fra de andre børn og de aktivite-

ter og lege der er i gang. Hun sidder hos en voksen, så ofte hun har mulighed for det. 

 

Det var hårdt for os som forældre at mærke, at Maggie ikke havde det godt og heller ikke 

kunne lege og trives derhjemme. Hun rendte mest efter os og kaldte på os og ville op på 

armen. En almindelig stille og rolig hverdag derhjemme og de sanseindtryk, der er forbun-

det med det, var også rigtig hårdt for hende. For hendes storebror, Samuel, har det også 

været belastende. En dag sagde han lige så stille, at han ville ønske, at hun var død! Han er 

også sensitiv, men mere en dreng, der tilpasser sig. Så også i forhold til ham, har det været 

vigtigt for os at få støtte og hjælp.  

 

For mig er det underligt at læse det første jeg har skrevet på denne side igen, da Maggie 

ved bogens slutning har fået det så meget bedre.   
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Grunden til at Maggie har fået det så meget bedre er blandt andet den hjælp vi fik af Fami-

liehuset, som er tilknyttet kommunen. Familiehuset er et tilbud til familier, der har brug for 

rådgivning og behandling. Vi fik også hjælp af børnehavens tilknyttede fysioterapeut og 

psykolog. Der fik vi med det samme en masse gode og brugbare redskaber og hjælp. Vi fik 

lavet en Sensorisk Profil på Maggie, som viste at hun havde en del udfordringer i forhold til 

sin sansebearbejdning. Med den viden, et større Tryk Børste Program (Wilbarger metoden 

som modner sansesystemet), Piktogrammer, der fungerer som en kalender med billeder af 

hverdagsting ned i mindste detalje, som havde stor positiv effekt (Henvisning side 53). 

Maggies sansesystem er umodent, ligesom en femtedel af alle andre børns. At være HSP, 

Highly Sensitive Person, betyder at ens nervesystem er mere fintfølende end størstedelen 

af befolkningens. Ens sansebearbejdning foregår mere dybdegående, hvilket vil sige, at 

man føler og mærker tingene mere intenst, selv de små nuancer og detaljer. Det er et ka-

raktertræk, som kan gøre hverdagen svær (HSP definition af Pernille Neess Blix.) 

Jeg synes, at vi som forældre til Maggie ofte har følt, at andre har tænkt: ” Maggie er hy-

sterisk og forkælet. Hun mangler bare at få sat nogle grænser!”. Sådan har vi også til tider 

selv følt, når Maggie har reageret meget voldsomt på selv de mindste ting. Vi  har tænkt 

på, om vi gjorde det godt nok og har været meget frustrerede. Vi har givet efter for nogle 

ting, vi ikke burde, simpelthen fordi hun reagerede så kraftigt, at vi ikke altid magtede end-

nu en kamp. 

Selv om det at være ekstra sensitiv måske blot er et karaktertræk, kan det være meget in-

validerende for barnet. Heldigvis er der mange muligheder for at forbedre barnets liv. Selv 

de små ændringer, vi har lavet, har gjort en verden til forskel for Maggie og for hele famili-

en. Bogen giver et billede af hvad det betyder at være ekstra sensitiv, altså når stimuli, som 

for eksempel lys, lyde og omverdenen i det hele taget, hurtigt kan blive for meget. Bogen 

beskriver også den store positive forvandling vi oplevede med Maggie på bare få måneder 

med de rette tiltag. Tiltag med strammere struktur,  forudsigelighed, træning og pikto-

grammer. Dette er nogle af de ting du vil kunne læse om i bogen, nogle forhold, der har 

gjort hverdagen meget lettere for Maggie og for hele vores familie.   
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De tiltag vi har gjort har haft effekt fra første dag. Det er tiltag som stram struktur, vedhol-

denhed, stor grad af forudsigelighed, høreværn og en masse pauser fra ydre stimuli. Vi har 

også fået hjælp af Bevægelses- og motorikkonsulent Anne Brodersen (Henvisning side 53). 

Det, at Maggie har fået det meget bedre, gør, at hun har fået mere ro og lyst til at lege ale-

ne og med andre børn. Hun kan nu også agere mere fleksibelt i leg med andre. Hun er 

samtidig blevet meget mere rummelig over for lyde, lys og kropsfornemmelser.  

 

Tidligere gik Maggie altid med solbriller, så snart solen viste sig. Det er yderst sjældent, 

hun beder om dem mere. Og når hun førhen sad i indkøbsvognen og den indimellem 

holdt stille, så blev hun helt stiv og så skrækslagen ud, imens hun holdt krampagtigt fast 

og sagde: ”UHH mor!!”  Det var meget ubehageligt for hende. Det var nogle af de gener 

Maggie havde før hun fik hjælp. De mange ”pauser” Maggie holder gør blandt andet, at 

hun i sjældnere grad overstimuleres og hun har dermed meget mere overskud i løbet af 

dagen og er mere glad. Ydermere har vi haft stor glæde af at læse bogen ”Særligt sensitive 

børn” af Elaine N. Aron. På bare et halvt år er der sket en betydelig positiv forandring, og 

Maggie kan nu gøre meget mere brug af alle de fantastiske kvaliteter, hun også har. Hun 

er en meget sjov, klog, filosofisk, dygtig og stærk pige.  

 

Bogen henvender sig til børnehavebørn og de yngste skolebørn af begge køn med samme 

udfordringer. Den kan understøtte dialogen med barnet og barnet kan se, at det ikke er 

alene med en til tider overvældende hverdag. Forældre til et sensitivt barn vil ydermere 

kunne finde redskaber til, hvordan de bedst støtter og hjælper deres barn.  

 



 6 

Fortællinger om Maggie for børn og voksne 

 

Maggie er 4 år og går i børnehave. Hun bor sammen med sin mor, far og storebror Samuel i 

et hyggeligt rækkehus. Maggie er særligt sensitiv. Det er, når man mærker og føler ting me-

re end andre børn og synes, at verdenen kan være meget overvældende. Det kan være 

små ting, man kan blive ked af, som andre børn ikke gør. Historien   handler om Maggie og 

om en dejlig sørøverleg med hule, rigtige sørøverpenge og sørøverskæg, kløpulver og ro-

senparfume og om at være på ferie. Men også om hvordan det er, når alt det sjove hurtigt 

bliver alt for meget. Måske sådan som du også nogle gange kan opleve det? 

 

                                                       På vej til Langeland   

Det er søndag, og Maggie skal på ferie på Langeland.  Maggie har været hjemme fra børne-

haven et par dage for at slappe af, inden de skal på ferie, så hun er frisk til, at de skal af-

sted. Maggie hopper ud i bilen, hun glæder sig rigtig meget. Hun er meget glad for at være 

på Langeland, hvor hun og hendes familie har sommerhus. Og har pakket badetøjet, for 

sommerhuset ligger lige ned til vandet. Maggie er vågnet meget tidligt, fordi hun har været 

så spændt på at skulle afsted. Hun har snakket rigtig meget om, at hun skal have tasken 

med, som hun selv har pakket, og at hun skal bade. Maggie sover nogle gange, når hun kø-

rer bil, men ikke i dag. Hun spørger en masse gange: ”Hvornår er vi der?”  

 

I bilen synes Maggie, at solen skinner i øjnene, og hun synes det er varmt på ryggen i auto-

stolen, også selv om der er et lille gardin for solen i bilen, og Maggie kun har en tynd trøje 

på. Maggie får solbrillerne på, som hjælper lidt. Hun bliver også irriteret over, at hendes 

leggings driller og hun siger, at det kløer og begynder at græde og kommer til at svede rig-

tig meget. Da Maggie kommer ud af bilen, og hun får lidt luft og bliver trøstet af far, falder 

hun til ro og siger: ”Nu vil jeg gerne have en tår vand, og så kan vi godt køre videre, far,” og 

så kører de igen.  




