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En hilsen fra forfatteren 
Jeg er sensitiv og mor til Mads på 16 år og Liv på 12 år. Jeg 
er gift med Lars, som er papfar til Mads og far til Liv. Mine 
børn er sensitive på hver deres måde, og Lars er ikke sensitiv. 
Jeg har selv ofte følt mig alene og forkert over det at være 
sensitiv, og da jeg blev mor, blev der åbnet ekstra op for de 
sensitive sluser. Pludselig handlede det ikke kun om at tage 
vare på mig selv – men også mine børn. Jeg har brugt lang tid 
på at lære at sige til og fra, blive stærk nok til at stå ved mig 
selv og stole på mine instinkter som mor. Til gengæld er jeg 
i verden med livsglæde, passion, kreativitet og dybe følelser, 
netop fordi jeg er sensitiv. Det giver mig en kæmpe styrke som 
mor, og det vil jeg gerne give videre til andre sensitive mødre. 
Denne bog skal derfor give en bedre forståelse af, hvordan 
sensitivitet kan spille positivt sammen med din rolle som mor, 
og give dig konkrete råd og øvelser til at håndtere sensitivitet 
i dagligdagens op- og nedture. Foruden cases fra mit eget og 
andre sensitive mødres liv er bogen en praktisk håndbog til 
dig, der gennem din sensitivitet ønsker at finde dine styrker og 
forstå dig selv. 

MIT FORMÅL MED BOGEN

Jeg har arbejdet som coach og mentor i seks år og har erfaring 
som socialbehandler og ungevejleder. Jeg er uddannet life- 
coach hos Mindjuice i Danmark og certificeret skygge-coach 
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hos Debbie Ford ved Ford Institute i USA. Jeg har derefter 
coachet mennesker fra både Tyskland, USA, Norge, Italien, 
England og primært Danmark. Mit fokus som coach er på 
sensitive mennesker, og jeg rådgiver sensitive mødre gennem 
foredrag, personlige samtaler og i grupper. Derudover er jeg 
forfatter til bøgerne Fra hjerne til hjerte om nærvær i famili-
en, Elsk din skilsmisse – elsk dig selv og Sensitiv?

Når jeg holder foredrag, oplever jeg ofte, at kvinder kommer 
til mig bagefter og siger, at mine fortællinger om at være sen-
sitiv mor er som taget ud af deres liv. Og at de mærker en stor 
tryghed ved at vide, at de ikke er alene om deres følelser og 
oplevelsen af verden. Den typiske feedback fra mændene til 
mine foredrag er, at de pludselig forstår deres egen familie 
bedre, eller at de får lettere ved at navigere i hverdagen med 
deres sensitive koner og ditto børn. I mit virke som mentor 
for sensitive mødre hører jeg lige så ofte, hvor svært det kan 
være at lytte til sig selv og have tillid til, at man har de rigtige 
svar. Når man bliver mor, bliver man nemlig ofte mødt af 
mennesker med råd og meninger, som de frit deler ud af – of-
test uden at være blevet spurgt først. Det gøres i den bedste 
mening, men det er ikke nemt, hvis du fornemmer, at det er 
noget helt andet, der skal til for både dig og dit barn. 

Mine erfaringer siger mig, at sensitive mødre er gode til at 
tage sig af hele familien, men at de dermed også hurtigt kan 
glemme sig selv. Egne behov kommer ofte i sidste række, og 
det er hverken sundt for den sensitive mor eller hendes fami-
lie. Når den sensitive mor formår at skabe rum til at tanke 
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egne behov op, er hun en naturkraft af kærlighed, nærvær 
og livsglæde. Det er netop dét, jeg gerne vil inspirere til. Mit 
formål med bogen er derfor at give en bred introduktion til de 
mange måder, man kan være sensitiv og mor på; give viden 
om de udfordringer og glæder, en sensitiv mor kan møde i 
hverdagen; og endelig give inspiration til, hvordan du skaber 
det bedste fundament for velvære til dig selv og dine børn. 

Hvad enten du selv er sensitiv mor, er i familie eller i et par-
forhold med en sensitiv mor eller arbejder omkring sensitive 
mødre, kan denne bog hjælpe dig til en bedre forståelse af det 
sensitive personlighedstræk. For at belyse, hvordan det kan 
komme til udtryk hos mødre, har jeg samlet oplevelser fra mit 
eget liv og kombineret med mine erfaringer som underviser 
og mentor. Du vil blive præsenteret for cases, hvor sensiti-
ve mødre deler deres historier og problemstillinger, og du vil 
få inspiration til at justere i dit eget liv, hvor du har behov. 
Over 50 sensitive mødre har bidraget til denne bog i form af 
et spørgeskema, mentorsamtaler og dybere interviews. Jeg er 
dybt taknemmelig for disse bidrag, for selvom vi er sensitive, 
er vi også forskellige. Det er vigtigt med flere stemmer, og jeg 
er blevet inspireret af hver og en, jeg har talt med. Spørgeske-
maet, der danner baggrund for mange af bogens cases, består 
af 20 spørgsmål. Det er et skema, jeg altid udleverer inden 
opstart i mentorforløb hos mig, da svarene giver et godt afsæt 
for videre samtale. Spørgeskemaet tager udgangspunkt i, at 
du ved, du er sensitiv, og det har til formål at belyse forskel-
lige styrker og udfordringer, den sensitive mor kan støde på. 
Spørgeskemaet kan du finde bagerst i bogen, og du kan med 
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fordel bruge det som udgangspunkt for en samtale med din 
kæreste eller familie.

HVORFOR HAVE FOKUS PÅ SENSITIVE MØDRE?

Jeg forstår godt, at der er så stor fokus på sensitive børn, men 
hvis vi virkelig vil gøre en forskel, giver det i min optik lige så 
god mening at rette blikket mod os selv: Forældrene. Mange 
sensitive mennesker kæmper i dagligdagen med overstimu-
lering, manglende grænsesætning og med følelsen af at være 
forkert. Når du bliver forælder – og i dette tilfælde mor – og 
pludselig skal passe på et andet levende væsen, kan livet virke 
ekstra voldsomt. Men sådan behøver det ikke at være. Det at 
blive mor er en oplevelse, der ændrer dig for altid og fører et 
barn med sig, som du skal tage dig af. Det er en oplevelse, der 
åbner op for en flodbølge af nye følelser og en masse, der skal 
tages stilling til og læres fra bunden. 

• Hvad gør jeg, hvis mit barn ikke vil sove? 
• Hvornår får jeg nogensinde tid til mig selv igen? 
• Vi er inviteret til fødselsdag, og jeg orker ikke at tage af 

sted. Hvad gør jeg?

I stedet for altid at lytte til svigermors velmenende råd bør du 
lytte til din mavefornemmelse. Den er klogere, end man skulle 
tro. Du må gerne føle og mærke meget – det er naturligt for 
sensitive og har intet at gøre med at være overfølsom eller pyl-
ret. Netop fordi du er i stand til at reagere så hurtigt, og fordi 
du er åben og modtagelig over for indtryk og følelser, har du 



helt styr på, hvad du og dit barn har behov for. Kunsten er at 
gøre det – på trods af alle de gode råd fra familie og venner.

Det vigtigste at lære som sensitiv mor er at genkende, hvilke 
ting der kan dræne dig for energi, og hvilke der kan tanke dig 
op. Når du er klar over dette, vil det også være nemmere at 
sige til og fra på de rigtige steder, og du kan få skabt balance 
og en ro i dig selv, som kommer alle til gode. Dine børn, din 
familie, dine venner og vigtigst: Dig selv. Ved at lære os selv 
bedre at kende tror jeg på, at vi lettere kan guide vores børn, 
uanset om de også er sensitive eller ej. Som bekendt gør børn 
ikke, hvad vi siger, men hvad vi gør. Når vi selv står ved vores 
sensitivitet og alle de fordele og udfordringer, den bærer med 
sig, kan vi vise vores børn, hvordan de også kan være sig selv. 
Vi kan være inspiratorer for vores børn – ikke kun opdragere.

Mit håb er, at denne bog kan være som et kram, når følelser, 
overstimulering og gode råd fra verden overvælder. Mit øn-
ske er at være den indre stemme, der hvisker til dig, at du er 
god nok – mere end god nok – indtil følelsen er så dybt for-
ankret i dig, at stemmen bliver din egen. Min intention med 
bogen er at vise dig, at du har alle svarene. Du er stærk. Du er 
den bedste mor for dit barn, og du kan roligt stole på, at hvad 
du mærker er sandt. 

God fornøjelse
Stinemaria Mollie Jensen
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KAPITEL 1:  

Min egen historie 

Det er både det bedste og det værste at blive mor: Velkommen 
til ubegrænset kærlighed og overstrømmende lykke, men også 
til grænsesætning, bekymringer og den evindelige udfordring, 
det kan være at huske at tage sig af sig selv. I dette kapitel 
vil jeg kort beskrive, hvordan jeg selv oplevede at blive mor, 
samtidig med at jeg lærte sensitivitet at kende – både hos mig 
selv og hos mine børn. 

JEG TOG MERE HENSYN TIL ANDRES BEHOV

Jeg har altid været sensitiv. Jeg har ikke altid vidst, at det var 
dét, jeg var – men jeg har altid været god til at fornemme, 
føle og sanse. Faktisk følte og sansede jeg så meget, at jeg ofte 
følte mig anderledes og nogle gange forkert. Grundlæggende 
har jeg dog altid elsket mit sensitive træk og de styrker, min 
sensitive side har givet mig. 

Som barn kunne jeg underholde mig selv i timevis og skabe 
indre luftkasteller ud fra de bøger, jeg læste. Jeg har altid haft 
nemt ved at tale med andre og få venner – også selvom jeg var 
genert. Jeg var god til at fornemme, hvordan voksne omkring 
mig havde det, så jeg vidste altid, hvad der blev forventet af 
mig. Og jeg har altid været kreativ og god til at lære nyt, uanset 
om det var at tegne, fotografere eller spille instrumenter. Ofte 
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var det alligevel nemmere for mig at flygte ind i min fantasiver-
den, hvor jeg selv styrede alt, end at træde ud i verden med krav 
om opmærksomhed. Bagsiden ved min måde at være sensitiv 
på har nemlig været, at jeg ofte var alt for god til at mærke, 
hvordan de voksne omkring mig havde det, og deres behov. 

Det var gennem hele min barndom svært for mig at sæt-
te grænser, hvis der var noget, jeg ikke havde lyst til, fordi 
jeg mærkede andres behov først. Fordi jeg kunne blive suget 
helt ind i gruppedynamikker, kunne jeg pludselig ikke mær-
ke, hvad der var gruppens behov, og hvad der var mine egne 
behov. Jeg er vokset op med en maniodepressiv far, der først 
kom i behandling, da jeg var omkring ni år. Også derfor var 
mine sensitive antenner konstant ude, både i hans maniske 
og i hans depressive perioder: Hvordan har far det i dag, og 
hvad skal der til for at støtte både far og mor, så dagen bliver 
lettere? Jeg blev et meget let, stille og tilpasset barn, der tog 
mere hensyn til de voksnes behov end mine egne: Det falder 
mig meget mere naturligt at tage mig mere af andre end af mig 
selv, og jeg skal stadig være meget opmærksom på at sætte 
grænser og huske, at det er selvkærligt at sige “nej”. 

DET BLEV NEMMERE AT SIGE FRA SOM MOR

Set i bakspejlet var det et kæmpechok for mig at blive gravid 
og få barn. Det var samtidig også det bedste, der nogensinde 
er sket for mig. Chokket kom, fordi jeg slet ikke var forberedt 
på, at alle pludselig havde en holdning til og en mening om 
mig, mit kommende barn, min mave, mit helbred og i det hele 
taget ALT, der havde med graviditeten og babyen at gøre. 
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Når jeg i forvejen havde svært ved at sætte grænser og sige til 
og fra, var det virkelig svært for mig at være gravid, fordi hver 
dag nærmest ikke indebar andet end:
• Nej, jeg brød mig ikke om, at kvinder nærmest løbende 

kom gennem lokalet med armene strakt frem for at gram-
se mig på maven. 

• Nej, jeg havde ikke lyst til at høre samtlige kvinders fød-
selshistorier og tips til noget, jeg ikke selv helt havde for-
beredt mig på. 

• Nej, jeg havde ikke brug for 50 velmenende (og vidt for-
skellige) råd om, hvorvidt mit barn skulle sove i vugge 
eller seng – og om jeg havde overvejet, at jeg kunne skade 
mit barn ved at spise lakridser og tun.

Heldigvis var en kollega blevet gravid en måned før mig, så 
hun tog det meste af opmærksomheden og spørgsmålene på 
mit arbejde. Alligevel syntes jeg, det var svært. Jeg havde brug 
for fred til at mærke, hvad der skete, og til at danne mit eget 
overblik. For dybest set elskede jeg at være gravid. Mit sen-
sitive træk svømmede fuldstændig over af kærlighed til det 
lille væsen, der voksede i mig, og jeg elskede at bygge rede og 
forberede mig til mit barn. 

Det var derimod håndteringen af den ydre verden, jeg syn-
tes var svær. At skulle sige “nej, jeg har ikke lyst til at høre 
om din fødsel, der varede i tre dage, fordi DU har lyst til at 
tale om den”, eller “nej, jeg har ikke taget stilling til, hvornår 
mit barn skal sove for sig selv, og jeg har ikke lyst til at tale 
om det.” Eller at skulle arve gammelt tøj og legetøj, som jeg 
helst var fri for, men fik, fordi jeg havde svært ved at sige, 
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at jeg syntes, det var grimt. Personligt har jeg aldrig oplevet 
så mange grænser komme i spil, som da jeg blev gravid, og 
da jeg blev mor. Sådan synes jeg stadig, det er. Men hvor jeg 
tidligere hellere overtrådte mine egne grænser end tog opgøret 
med andre, ændrede noget sig, da Mads kom til verden, og 
jeg blev mor for første gang. Pludselig handlede det ikke om 
mig selv mere, og det var meget nemmere at sige fra, når det 
drejede sig om mit barn. Det skulle omverdenen vænne sig 
til: At jeg pludselig havde markante meninger og gjorde, som 
det passede mig. Men jeg blev stadig såret. Og ked af det, når 
folk kom brølende med deres holdninger, råd og formaninger 
om, hvordan tingene skulle være. Jeg glemmer aldrig den æl-
dre dame, der stoppede mig på gaden og skældte mig huden 
fuld, fordi Mads lå uden flyverdragt i frostvejr. Velvidende, at 
Mads var en varm dreng, der slet ikke kunne holde ud at blive 
pakket for meget ind, og at jeg gjorde det godt nok, lod jeg 
hende alligevel overfuse mig og var alt for perpleks til at sige 
fra i øjeblikket. 

Gennem årene krævede det kræfter at stå fast på emner 
som amning, soveritualer og sociale spilleregler, når især kvin-
der omkring mig ikke var enige og gerne fortalte mig om det. 
Begge mine børn er blevet ammet, til de var over et år, og selv-
om sundhedspersonalet jublede og slog flikflak, har jeg måttet 
høre meget for det fra svigerfamilie, veninder og endda frem-
mede, der bare gerne ville give deres mening til kende. Kom-
mentarer om, hvad der kunne spare mig tid og besvær, gjorde 
ondt, fordi jeg netop selv havde tænkt over, hvad jeg gjorde og 
hvorfor. På nogle punkter kan jeg sagtens se, at andre kunne 
have ret, men dybest set var både jeg og mine børn tilfredse.
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Noget andet, jeg måtte høre meget for, mens jeg gik hjem-
me, var Mads’ middagssøvn. Min daværende svigermor var 
ved at gå ud af sit gode skind over, at jeg vissede Mads i søvn 
i barnevognen. Hun syntes, at han skulle lære at falde i søvn, 
mens barnevognen stod stille. Og hun havde ret i, at det var 
smart. Problemet var bare, at Mads ikke ville sove i en bar-
nevogn, der stod stille. Så jeg gik tur, for jeg havde brug for 
alenetid, og kunne jeg få min alenetid ved at gå en (lang) tur, 
så gjorde jeg det. Og da Mads i en periode kun ville sove til 
middag i min seng liggende boret helt ind i min armhule, fik 
han lov til det. Min mavefornemmelse sagde mig, at han hav-
de brug for trygheden i at ligge tæt – og jeg kunne godt bruge 
en lur, så det passede fint. Også selvom sundhedsplejerske og 
svigermor sang lange serenader om “dårlige vaner” og “du 
får ham aldrig til at sove i sin egen seng”.

Men hvor jeg blev rigtig god til at sige til og fra og lytte til 
mig selv, når det handlede om Mads’ rutiner og daglige liv der-
hjemme, var det meget sværere for mig at sige fra, når vi var 
ude. Jeg hadede at skulle til familiesammenkomster, og alle 
gæsterne kom løbende for at holde Mads. Jeg svedte, mælken 
løb over, og jeg var utryg, indtil jeg fik ham tilbage igen. Det 
var ikke, fordi de ikke måtte holde ham. Det måtte de godt. 
Det var mere æresrunden, der gik mig på – når man giver sin 
baby fra sig, og han går på omgang. Jeg var bange for at lyde 
pylret, overfølsom og på tværs. Mads brød sig heller ikke om 
det. Når jeg fik ham tilbage fra svigermor, tre tanter, en nabo 
og en søster var han overgearet, urolig, græd og ville kun være 
hos mig. Som oftest endte vi i et rum for os selv, hvor jeg kun-
ne amme ham og sidde og berolige ham. Den dag i dag ved jeg 
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faktisk ikke, om det vitterligt var, fordi han blev overstimu-
leret af alle de mennesker, eller om det var, fordi han kunne 
mærke, at jeg blev urolig og overstimuleret. Men resultatet var 
det samme: En urolig mor og et uroligt barn. 

SENSITIVE HAR IKKE “SÆRLIGE BEHOV”

Jeg var 25 år, da jeg fik Mads. Jeg anede intet om at være 
sensitiv på det tidspunkt og kunne derfor heller ikke sætte fin-
geren på, at både jeg selv og Mads var det. Jeg kunne bare 
genkende flere træk og reaktioner hos ham fra mig selv. Både 
da han var helt lille og op gennem årene.

I 1999, da Mads blev født, var der mulighed for at tage 
forældreorlov. Sammenlagt med min barsel fra det offentlige 
gav det mig mulighed for at være hjemme med ham, til han 
var halvandet år. Og dét var en gave. Når jeg hører andre 
sensitive mødre fortælle om det svære ved at skulle aflevere sit 
barn i institution, når barslen er slut, og følelsen af, at det er 
for tidligt – så er jeg dybt taknemmelig for, at jeg havde Mads 
hjemme så længe. Det var godt for ham og godt for mig. Vi 
tog både til babysvømning, legestue og meget andet, og han 
havde hele tiden mig som sin faste base. Jeg tror på, at det har 
givet ham den tryghed, der gør ham så balanceret i dag. Også 
for mig var det en vidunderlig tid, og jeg var slet ikke klar til 
at aflevere ham tidligere. Hvis du er klar og føler, det er det 
rigtige, så er det bare af sted med både dit barn og dig, men 
for mig og Mads var det helt rigtigt at være hjemme så længe. 

Vi var heldige at finde både vuggestue og børnehave, der 
havde tid og rum til, at Mads kunne tumle, når han havde lyst 
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til det – og trække sig og være stille, når behovet meldte sig. 
Jeg kan huske, at nogle af de andre drenges mødre klagede 
over “pigestuen” i børnehaven. De syntes, der var for meget 
fokus på hyggestunder, perleplader og rolige aktiviteter og for 
lidt på de vildere aktiviteter og at få brændt krudt af hos især 
drengene. Det var perfekt for Mads, jeg var lykkelig, og Mads 
elskede sin børnehave. Vi havde begge stor gavn af, at man 
mange steder sætter større og større fokus på vigtigheden af 
at have stillerum i institutionerne, hvor der er mulighed for, at 
børnene kan trække sig lidt væk. Og selvom jeg dengang ikke 
kunne sætte det specifikke ord “sensitiv” på hverken Mads 
eller mig selv, så havde jeg en god dialog med institutionen 
omkring Mads’ behov, og det tror jeg er vigtigt. Der er nemlig 
ikke noget galt med børnene – og det gælder, om man er sen-
sitiv eller ej. Det er blot vigtigt, at de voksne omkring børnene 
er opmærksomme på de individuelle børns behov. 

Når jeg hører eller læser om emnet sensitivitet uden for 
mit arbejde, kan jeg have mine bekymringer for, om sensitive 
mennesker – og det gælder især børn – bliver stigmatiseret el-
ler stemplet som ofre for endnu en ny diagnose. Sensitive børn 
og voksne er i mine øjne fantastiske mennesker, der er kom-
met for at lære hinanden og andre en masse om, hvordan man 
kan være i verden med empati, livsglæde og indfølingsevne, der 
kommer alle til gode. Jeg tror på, at vi alle skal lære at accepte-
re en gruppe voksne og børn, der ikke bare indordner sig under 
stress og jag, men som stiller krav om nærvær, kærlighed og 
om at lytte, blive lyttet til og være opmærksomme på hinanden.

Jeg tror samtidig, at mange sensitive mødre automatisk er 
opmærksomme på, om deres barn også viser tegn på at være 
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sensitive. Vi sensitive mødre ved netop fra egen hånd, hvor-
dan det kan opleves at være sensitiv som barn, også selvom vi 
måske ikke altid har været klar over, at man var noget sær-
ligt. Derfor har vi ofte følerne ude for at sikre, at vores børn 
kan navigere i verden, og at de skal blive godt modtaget. Det-
te kan kræve, at man kommer ud af sin skal og tager en snak 
med institution og lærere i dit barns liv såvel som med dine 
egne venner, familiemedlemmer og kolleger. 

Jeg bryder mig ikke om, når vi begynder at tale om “sær-
lige behov” hos sensitive børn, og at de kan få et godt liv “på 
trods af” deres sensitivitet. Det synes jeg er trist, for dybest set 
er sensitive børn som alle andre. De mangler bare det filter, vi 
sensitive voksne også mangler, og det skal de selv, vi forældre 
og institutionerne have redskaber til at tackle. That’s it. Jeg 
håber, at denne bog vil give et godt indblik i, hvordan du som 
sensitiv mor kan lære at styrke dit eget filter mod udefrakom-
mende påvirkninger, og også at dette i sidste ende kan betyde 
alverden for dit barn. 

Fordi jeg selv er sensitiv, og fordi jeg kender til de fordom-
me, som folk nogle gange har om sensitive mennesker, har 
jeg heller aldrig fortalt Mads, at han er sensitiv. Det er ikke 
sådan, at jeg har sat mig ned og sagt, “du reagerer sådan og 
sådan, fordi du er sensitiv”. Mads og jeg har derimod talt 
sammen om, at vi begge føler og mærker meget, og vi har gri-
net af, at vi begge har det samme behov for at fordybe os i en 
bog og trække os væk fra verden. 

Netop fordi Mads er sensitiv, er han den skønneste dreng. 
Han er en god kammerat, der støtter i skolen, hvis vennerne 
har det svært. Han er kreativ, har hovedet skruet godt på og 
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lærer let. Han er god til at fordybe sig, elsker at læse og kan 
skabe sine egne fristeder. Det, der er vigtigt – uanset om dine 
børn er sensitive eller ej – er, at du støtter dem i deres drømme 
og deres behov og skaber tryghed omkring dem, så de kan 
udfolde sig frit. Og dét er du den bedste til – især fordi du er 
sensitiv!

Jeg har sørget for at være opmærksom på, hvad han har 
brug for og lyst til – og hvad han absolut ikke har lyst til. 
Vi tog for eksempel ikke i Tivoli, da han var lille. Mads var 
absolut ikke glad for vilde forlystelser og hyggede sig meget 
bedre i Damhus Tivoli, som ved sammenligning var bittelille 
og både havde andedam, hoppepude og minigolf. Jeg kunne 
mærke på min mand, Lars, at han syntes, det var lidt sølle. 
Damhus Tivoli var slet ikke så vildt og flot som det “rigtige” 
Tivoli, men Mads elskede det, fordi det var overskueligt og 
med ting, han syntes var sjove. Jeg glemmer aldrig, da Mads 
var tre år gammel, og vi tog i Bonbonland. Lars var ved at 
gå ud af sit gode skind, fordi han ikke kunne lokke Mads 
til at prøve nogle af forlystelserne – rutsjebanen var for vild 
og klatreskoven for høj. Der var kun to ting, han ville prø-
ve i Bonbonland: Skylle guldstykker i Westernland og ride 
på æselbanen, hvor han sad med en voksen og kørte rundt 
på et mekanisk æsel, der vrinskede mellem en masse træer 
og cowboyfigurer. Det var et herligt syn: Ti ture i rap med 
Mads hyppende og begejstret på det mekaniske æsel og Lars 
siddende bag sig, mildt opgivende og med rosinfingre efter at 
have vasket guld i en time.

På den måde har Mads altid været god til at fornemme 
og udtrykke, hvad han har lyst til. Dagen endte også godt, 
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og Mads faldt glad i søvn på vej hjem i bilen. Kunsten som 
forældre var at se bort fra vores egne ønsker og ikke at få 
ham til at føle sig forkert, fordi vi troede, at han gik glip af 
noget sjovt. Nogle gange kan vi guide vores børn til at prø-
ve noget nyt, men vi skal respektere, når de ofte har en klar 
ide om, hvad de vil og ikke vil. Det har Lars altid været god 
til, også selvom jeg tit har kunnet se på ham, at han absolut 
ikke forstod behovet. Der har min egen sensitivitet været en 
fordel, fordi jeg har kunnet sætte ord på nogle af Mads’ op-
levelser af verden over for Lars. Det spændende er så, at nu, 
hvor Mads er blevet 16, ligner han i mange henseender Lars 
langt mere, end han ligner mig. Nu står jeg nede på jorden 
og vinker, mens de to ræser af sted i de mest halsbrækkende 
forlystelser. Alt er, som det skal være, vi skal bare give plads 
til hinanden. Sensitive eller ej. 

HVAD KAN DU SOM SENSITIV  
MOR STØTTE DIT (SENSITIVE) BARN I?

Mads startede til fodbold som 4-årig og elskede det, men da 
han blev større, ville han pludselig ikke længere spille om vin-
teren. Det viste sig, at holdet om vinteren rykkede indendørs 
og spillede i en hal, hvor der var mindre baner og rigtig meget 
larm. Det gjorde Mads træt i hovedet, og han mistede lysten 
til at komme. Her var det en fordel, at jeg selv er lydfølsom og 
kunne hjælpe ham med at sætte ord på, hvad der var i vejen. 
Heldigvis havde han en forstående træner, så Mads fik lov til 
at spille fodbold i udendørssæsonen og holde pause i inden-
dørssæsonen. 
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Et andet eksempel er film, tv og biografen. Som sensitiv 
har du en indlevelsesevne og en fantasi, som ikke-sensitive kan 
have svært ved at sætte sig ind i. Mads havde ikke lyst til at se 
“farlige” ting i fjernsynet, og her kunne jeg støtte ham, hvis 
andre syntes, at det var noget pjat. Jeg kender det fra mig selv. 
Jeg ser for eksempel ikke gyserfilm, nyhederne eller stærke do-
kumentarfilm, fordi jeg bliver alt for påvirket længe efter. Lars 
og jeg griner stadig af den første gang, vi tog Mads med i bio-
grafen. Vi gik med vilje ind og så en Peter Plys-film, så Mads 
kunne få en rolig og god oplevelse. Det første, der tonede frem 
på lærredet, var en reklame for Disneyfilmen “Find Nemo” 
med den store haj, der nærmest sprang ud i hovedet på os. Så 
var Mads færdig og ville hjem. Hvor Lars sad og rystede på ho-
vedet og syntes, at vi måtte tage os lidt sammen, så var det let-
tere for mig at håndtere, fordi jeg også selv reagerer stærkt på 
film og fjernsyn. Mads og jeg gik ud af biografen og kom først 
ind igen, da reklamerne var slut, og filmen gik i gang. Næste 
problem kom, da karakteren Grisling blev væk i skoven og var 
bange. Mads blev ked af det på Grislings vegne, og vi kunne 
ikke forklare ham, at det ville blive godt igen, og at det bare var 
film. Han var alt for suget ind af indtryk og den fantasiverden, 
der blev foldet ud. Farverne, følelserne, underlægningsmusik-
ken: For Mads var det virkelighed, og hvordan skulle vi kunne 
garantere, at Grisling fandt hjem? Det var en lang biograftur, 
og der gik noget tid, før vi gentog den oplevelse.

Her er det igen vigtigt at kunne fornemme, hvad dit barn 
har brug for. Noget, der ofte falder naturligt for en sensitiv 
mor. Dernæst handler det om at stå ved dit eller dit barns 
behov – også når andre mennesker ikke forstår det eller er 
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enige. Det var for eksempel ikke let for mig at bede mine svi-
gerforældre om at slukke for fjernsynet, når vi kom på besøg 
hos dem. Men jeg gjorde det, fordi Mads reagerede. De hav-
de som oftest TV2 NEWS kørende i baggrunden i stuen, og 
Mads kunne ikke lade være med at se på fjernsynet og reage-
rede på de voldsomme indslag, der blev vist. Jeg ved ikke, om 
mine svigerforældre forstod mig eller syntes, jeg var pylret, 
men fjernsynet blev slukket. Og jeg er taknemmelig for, at de 
føjede mig, uanset om de har været enige eller har rystet på 
hovedet i det skjulte.

Og bedst som jeg havde vænnet mig til min sensitive søn, 
som jeg kunne genkende så meget af mig selv i – da kom øn-
skebarnet Liv til. Liv var og er stik modsat af Mads. Hvor 
Mads havde brug for at trække sig og have ro, kunne Liv ikke 
få nok mennesker og underholdning. Så måtte jeg lære at pej-
le i det, ligesom nye grænser for mig selv og mine børn måtte 
til.

Måske hænger det sammen med, at hun er stædig og vil 
følge med sin storebror, men Liv har altid kastet sig ud i ting. 
Ingen lange overvejelser her: Ja tak til rutsjebaner, ja tak til 
høje klatrestativer og ja tak til at sætte sig i spænd i dørkarme 
og kravle som en abe oppe under loftet. Jeg vænnede mig også 
hurtigt til at vende ryggen til, når hun og jeg tog på legeplad-
sen. På den måde ville Liv ikke opdage, hvor meget sug i ma-
ven jeg fik, når hun kastede sig frygtløst af sted. Hun havde 
motorikken i orden og kom sjældent galt af sted, og jeg ville 
ikke begrænse hende i sin udfoldelse ved, at hun kunne se min 
nervøsitet. Så var det bedre at vende sig om og trække vejret 
dybt i stedet for konstant at råbe “pas på, skat!” – som jeg 



25K A P I T E L  1 :  M I N  E G E N  H I S T O R I E

ellers allermest havde lyst til. Det gik op for mig, hvor kom-
fortabelt det havde været for mig, at Mads var mere forsigtig 
som lille. Liv kunne ikke få det højt eller hurtigt nok, og hun 
sad bare og ventede på de uhyggelige scener i filmen, hvor 
Mads plejede at gå. 

At Liv er sensitiv på andre områder, skal man ikke tage fejl 
af. I hendes skoleliv har jeg eksempelvis skullet høre meget 
om veninder og legeaftaler – både fra lærere og andre foræl-
dre. Liv har en bedste veninde, Ane, som hun har elsket at 
lege med siden børnehaven. Det passer ikke altid ind i manges 
forventning om, at alle børn skal lege med alle, og der plan-
lægges masser af legegrupper og forældreaftaler for at sikre 
dette. Liv og Ane leger gerne sammen hver dag både i skolen, 
efter skole og i weekenden, og det er blevet taget op af lærerne 
til mange skole-hjemsamtaler. Lærerne har været meget be-
kymrede for begge piger, både for at de ekskluderede sig fra 
de andre børn, og for hvad der skulle ske, hvis de blev uven-
ner – og hvad det gjorde ved de andre børn, at de er så tætte. 
Både Liv, Ane og jeg ved dog, at begge piger leger fint med 
de andre børn, men faktum er, at de gennem årene konstant 
er blevet placeret i hver deres legegrupper og sidder adskilt i 
klassen. 

Jeg kan godt forstå vigtigheden i, at alle børn lærer at lege 
med alle, og at de skal respektere hinanden. Omvendt er jeg 
glad for, at jeg ikke går i skole i dag. Vi ved om sensitive – 
både børn og voksne – at vi er gode til at omgås andre, men 
som hovedregel foretrækker få, men tætte, relationer. Liv får 
tryghed og glæde i sin veninderelation, og det synes jeg har 
mindst lige så stor værdi som at kunne med hele flokken.
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Mit bedste råd til dig som sensitiv mor er ikke at lægge 
din egen nervøsitet eller bekymringer, som du har gjort dig 
gennem din sensitive tilværelse, over på dit barn. Vi er alle 
forskellige, og selv hvis dit barn også er sensitiv, er det ikke 
sikkert, at de samme oplevelser eller rutiner er ubetinget gode 
eller dårlige for jer begge. Du behøver altså ikke at være for-
skrækket på forhånd og eksempelvis fuldstændigt undgå ak-
tiviteter med støj eller høj fart. Du kan bruge dit smidige sind 
og din indfølingsevne som sensitiv mor, der kommer, netop 
fordi du fornemmer meget og hurtigt kan sætte dig ind i dit 
barns sindsstemninger. Gå i stedet til de forskellige ting med 
en opmærksomhed, der gør dig i stand til at reagere, hvis du 
oplever ubehag fra dit barn. Det handler om at kunne tilpasse 
situationer, således at dit barn kan være med, men måske på 
dets egne vilkår. På den måde behøver et barn – sensitiv eller 
ej – ikke gå glip af noget, som det nyder at lave. Udnyt blot, at 
du kan hjælpe med at gøre oplevelsen bedre og mere tryg for 
jer begge.

JEG GLEMTE AT TAGE MIG AF MIG SELV

“Barn nummer to er meget nemmere, så har du prøvet det 
hele før”. Måske har du også hørt den historie før, men jeg 
må indrømme, at jeg ikke er enig. Jeg fik et chok, da Liv kom 
til verden. Hvor jeg med Mads havde fred og ro til at lære 
ham at kende og finde vores rutiner, var det et andet scenarie, 
da Liv kom til verden. Kombinationen af at være mor til et 
lille barn og at skulle give mere slip på Mads var svær. Jeg 
var forinden blevet skilt fra Mads’ far og gift med Lars, som 
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er Livs far. At have et delebarn krævede derfor også kræfter i 
min og min families dagligdag. Og det var midt i at ville tage 
mig godt af både to børn og mand, at jeg glemte at tage mig 
af mig selv.

Min mand fortæller om mig som sensitiv mor: 
“Da vi havde små børn, var der perioder, hvor du hverken 

kunne overskue noget eller mente at slå til som mor. Du havde 

en uendelig liste af ting, som du mente, du burde klare, mens 

du gik hjemme med Liv, og jeg gik på arbejde. Du nåede sjæl-

dent halvdelen af de ting og brugte samtidig uanede mængder 

energi på at slå dig selv i hovedet over det. Det var tydeligt, at 

alle tingene på listen var praktiske ting, der skulle gøres for at 

få hjemmet og hverdagen til at fungere. Den havde sjældent 

punkter, der skulle tilgodese dig selv og frigive tid eller energi 

til at komme igennem dagen og ugen på en ordentlig måde. 

“I dag har du stadig lange to do-lister, men jeg har bemær-

ket, at der har sneget sig flere punkter ind, som i højere grad 

tilgodeser dig som selvstændig person: At starte egen virk-

somhed, prioritere forskellige netværk, se veninder eller tage 

i strikkeklubben. Tidligere var du mor 100 % hele tiden uden 

tanke på, at det kunne dræne, fordi du ikke fuldt ud kendte 

dine grænser – dem kender du meget bedre i dag.” 

LARS, 44 ÅR, GIFT MED STINEMARIA,  

PAPFAR TIL MADS PÅ 16 ÅR OG FAR TIL LIV PÅ 12 ÅR. 

Det koster på overskudskontoen at servicere en voksende 
familie og ikke være god til at uddelegere, slippe ansvaret 
og sætte tid af til sig selv. For mig personligt betød det – og 
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betyder stadig – irritation og kortere lunte. Dette giver sig 
igen udslag i dårlig samvittighed, hvis jeg får vrisset af mine 
børn eller mand. Det kan også betyde fysiske symptomer i 
form af mave- eller hovedpine, og psykisk kan det koste tu-
deture og følelsen af utilstrækkelighed og af at være en dårlig 
mor. Jo bedre jeg er blevet til at lytte til mig selv, desto bedre 
en mor føler jeg mig som. 

Jeg håber, du med min historie forstår, at du ikke er alene 
med dine bekymringer. De svære situationer i dit liv og dine 
store følelser, der kan gå fra dyb frustration til glædesudbrud 
på et splitsekund, er en naturlig del af moderskab – men fø-
lelserne kan være stærke, når man også er sensitiv. Mit stør-
ste ønske er med denne bog at præsentere dig for forskellige 
følelser og scenarier, der kan opstå i dit liv som sensitiv mor 
– fortalt af mig selv og de sensitive mødre, der så gavmildt har 
delt ud af deres glæder og sorger.
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CASE: 

En sensitiv mor fortæller

Interview med Sif, 28 år, mor til Max på fire måneder. Sif er 
kommunikations- og engelskstuderende på Roskilde Univer-
sitet og er for øjeblikket på barsel.

ALT FØLES TUSIND GANGE STÆRKERE

Sif fortæller, at hun kan tænke meget over, om det er hende, 

der er sensitiv, eller om det er sensitivt at blive mor? Hun sy-

nes, det er svært at skelne, og at der måske ikke findes et en-

deligt svar. Når hun ser tilbage, på før hun blev mor, vil hun 

beskrive sig selv som særligt sensitiv. Efter at have fået sønnen 

Max føler hun sig endnu mere sensitiv. Til spørgsmålet om, 

hvordan det er at være sensitiv mor, er hendes første tanke, at 

hun bedre kan fornemme Max og læse de små tegn og detaljer 

i hans adfærd. Det sikrer, at hans behov bliver tilfredsstillet. 

Men kan alle mødre ikke det? Er det ikke bare et grundvilkår, 

når man er mor? 

Sif fortæller: “Da jeg blev mor til Max, kom jeg i en til-

stand, jeg nærmest vil beskrive som sindssyge. Alt var en mil-

liard gange stærkere, end hvad jeg nogensinde har følt før. 

Jeg kunne græde hvert øjeblik over, hvor stort og overvæl-

dende hele situationen var, og samtidig fik jeg masser af tan-

ker om alt det, der kunne gå galt. Jeg tænkte på skræmmende 



30 K A P I T E L  1 :  M I N  E G E N  H I S T O R I E

scenarier – eksempelvis når min kæreste gik en tur med Max 

– hvor jeg kunne blive bange for, at de skulle blive kørt ned 

af en bil. Jeg kan mærke, at det har ændret sig i forhold til for 

et par måneder siden, hvor alt var meget følsomt. Jeg bryder 

sjældnere ud i gråd enten af overdreven kærlighed eller frygt 

for at miste, så jeg er kommet mere tilbage til mig selv.” 

I forhold til at definere, om hun er særligt sensitiv, og hvor-

dan hun er mor for Max, er Sif stadigvæk i tvivl. Om hun 

“bare” er mor nu, og det er sådan, det er at være mor, eller 

om der er et andet lag af sensitivitet i hende. Det synes hun 

er svært at se. Sif forklarer, at hun har lidt svært ved at tale 

om sin sensitivitet som mor og alle hendes tanker og følelser. 

Hun kan føle det, som om der bliver holdt noget skjult: Hvor 

følsomt det er at blive mor. Hvor meget man mærker og tæn-

ker. Hvor bange man bliver for ting, og hvor paranoid man 

kan blive. Sif går ikke i mødregruppe, for hun kan ikke holde 

ud at dele de tanker og følelser med kvinder, hun ikke kender 

særligt godt. Hun er bange for, at hun er den eneste, der har 

det sådan. Men tænk, hvis alle har det sådan og ikke taler om 

det? Så bliver mødrene hjemme alene og sidder og tænker, at 

de nok er for følsomme og føler sig lidt forkerte. Selv i inter-

viewet oplever Sif, at det er meget følsomt at tale om.

I forhold til at føle sig forkert kan Sif huske en episode, 

da Max var tre måneder gammel. Hun skulle til fest hos en 

veninde og havde spurgt, om hun måtte komme tidligere, 

fordi hun og kæresten var begyndt at have aftenputtetid med 

Max på et særligt tidspunkt. Der var også andre gæster, der 

kom tidligere, og det var hyggeligt. Sif havde Max på armen, 

og han faldt i søvn. Det afstedkom en snak mellem Sif og de 
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andre gæster om, hvorvidt hun skulle lægge ham et sted og gå 

væk fra ham – eller ej. Det der med at lægge ham fra sig et for 

ham fremmed sted med fremmede mennesker, det havde Sif 

slet ikke lyst til, og hun oplevede flere gæster kommentere, at 

hun burde gøre det. 

Sif fortæller: “Jeg blev ked af det, for jeg følte mig pludse-

lig forkert ved ikke at lægge ham, som jeg blev opfordret til. 

Og jeg begyndte at tænke, at jeg da burde være lidt mindre 

følsom, og hvad ville der også kunne ske. I sådan en situati-

on synes jeg, det er svært at stå ved sin følsomhed, fordi jeg 

oplever, at verden opfordrer mig til at gøre noget andet end 

det, der føles naturligt for mig. Til festen var der egentlig ikke 

nogen, der var ukærlige i deres måde at sige det på, men in-

deni blev det til: ‘Du er godt nok sart, fordi du ikke gør det.’ 

Det gjorde det vanskeligt at tage den snak om, hvor svært det 

kan være at lægge sit barn fra sig, når han kun er tre måneder, 

samt min frygt for at være den eneste, der har det sådan.” Det 

kan være svært at tale om, men for Sif handler det om at stå 

ved sig selv. For hendes vedkommende er følelserne og frygten 

langt mere en indre oplevelse end en ydre.

Sif fortæller om et andet eksempel, hvor hun var hjemme 

hos sin svigermor – en kvinde som hun føler, at hun har en 

god forbindelse med. Da Max skulle sove, fik Sif en kommen-

tar om, at hvis hun altid løb ind til ham ved det første pip, han 

sagde, så ville han aldrig vænne sig til, at hun ikke var der hele 

tiden. Den kommentar gjorde ondt på Sif, fordi hun oplevede 

at blive i tvivl om, om hun var ved at gøre sin søn en bjørnetje-

neste, og om det ikke helt var godt nok, det hun gjorde. Men 

fordi kommentaren kom fra en kvinde, Sif er tryg ved, kunne 
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hun bedre håndtere den. I stedet for at blive sur og skubbe 

det væk gik Sif ind til Max. Og mens hun puttede ham, satte 

hun sig og reflekterede over, hvordan hun egentlig tog den 

kommentar, og måden den blev indskudt på. Sif havde først 

hørt det som: “Hun synes, jeg er en dårlig mor, og hun synes, 

jeg gør det forkert.” Så hun sad og tænkte over, hvad sådan 

en kommentar måske kunne betyde i stedet for. For som Sif 

forklarer, kan det lige så godt være en tanke, kvinden har om 

sit eget liv, end noget der er møntet på Sif. Eller det kan være: 

“Prøv at høre her. Tag et råd fra en, der har fire børn. Det er 

faktisk bedre nogle gange at give dem lidt længere line, end du 

gør nu. Jeg giver dig det råd fra det dybeste sted i mit hjerte, 

for jeg elsker dig og ønsker dig alt godt.” Der mener Sif selv, 

at hun godt kan være hurtig til at høre sådan en kommentar 

som: “Hvor er du en dårlig mor.” 

Sif fortæller: “Jeg har besluttet mig for, at jeg ikke gør no-

get andet lige nu, når jeg putter. Det føles forkert for mig ikke 

at gå ind til ham, og hvis jeg skal stå ved mig selv, så skal jeg 

gå ind til ham, når han siger de første lyde. Som den jeg er, 

kan jeg umuligt lade være. Jeg skal stå ved det i stedet for at 

tænke: ‘Jeg er sikkert en dårlig mor, hvis jeg går ind til ham 

for hurtigt.’ Hvis jeg prøver at putte mig selv i en kasse, der 

holder fast på, at det er bedst at lade mit barn ligge lidt, ude-

lukkende fordi det siger nogle, der er kloge og har børn – så 

ville jeg øve vold mod mig selv. Det vil føles forkert, for det er 

ikke min naturlige indskydelse. Min naturlige indskydelse er 

at gå ind til ham med det samme. Når jeg gør det, er jeg uan-

set hvad den bedste mor, fordi jeg ikke bliver stresset eller ked 

af det. Jeg kan være en god mor for ham i stedet for at sidde 



og trippe og have adrenalin i hele kroppen, fordi nogen siger, 

at jeg skal vente lidt.” 

Sif er på barsel lige nu, og hun kan tage et års barsel, hvis 

hun vil have det. I forhold til at stå ved sig selv har hun i ste-

det valgt at tage et halvt års barsel og derefter starte studie op 

igen på halv tid. Det bliver dejligt, for hun ved, at hun også 

har behov for andre ting – hun kan mærke, at hun kommer til 

at kede sig, hvis hun sidder og kigger på Max hele tiden. Hun 

kender sig selv så godt, at hun ved, at hun har behov for no-

get vekselvirkning. I det hele taget er overgangen fra barsel til 

opstart af studiet gennemtænkt, fortæller Sif: “Jeg har valgt at 

starte på studie på deltid, fordi jeg tror på glidende overgange 

i stedet for, at jeg går hjemme med ham 100 % af tiden et helt 

år og så direkte i vuggestue 37 timer om ugen. Nu kommer jeg 

til at være væk en-to dage om ugen, hvor hans farmor passer 

ham. Hun har tid til at tage ham, og hun er rigtig god. Når 

hun har ham, tænker jeg ikke på ham, for der er tryghed og 

kærlighed over hele linjen. Det bliver en glidende overgang, 

og det tror jeg bliver godt for både ham og mig. Det er et 

forsøg på at imødekomme, at jeg har behov for at være både 

den Sif, jeg var før, og den Sif, jeg er nu: Jeg elsker viden og at 

udvikle mig og have kontakt med andre mennesker, samtidig 

med at jeg har brug for at være totalt nærværende med mit 

barn.”




